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RESUMO 
Este trabalho é fruto da dissertação de mestrado do autor, que procurou compreender o conceito de 
Responsabilidade Social Corporativa (CSR - Corporate Social Responsibility) com o objetivo de 
esclarecer as dimensões que esta categoria organizacional assume nos dias atuais, a partir de uma 
abordagem fundamentada na teoria da Ética nos Negócios (BE – Business Ethics). Também foi 
estudado o conceito mercadológico de Sistema de Identidade de Marca, com o objetivo de 
investigar as dimensões desta categoria que se relacionam com a responsabilidade social 
corporativa. A partir do referencial teórico foi realizado um estudo de caso com o objetivo de 
levantar, descrever e analisar como o corpo gerencial de nível médio da ACS (Algar Call Center 

Service S/A) estabelece a relação entre essas duas categorias conceituais em suas práticas 
empresariais. As conclusões da pesquisa apontam evidências que poderão auxiliar os gestores de 
negócios no processo de tomada de decisão mercadológica em busca de uma proposta de valor que 
integre benefícios de valor econômico e de valor social às suas marcas. Esta integração dos dois 
sistemas de gestão gera potenciais associações genuínas e ricas em significado estético e ético com 
a marca. Uma identidade de marca fundamentada em valores sociais poderá fortalecer o 
relacionamento com os stakeholders e promover o respeito à diversidade cultural, características 
emergentes da gestão empresarial no século XXI.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
O tema central abordado neste estudo é o compromisso ético dos gestores de marcas em 

relação à Responsabilidade Social Corporativa. Um tema de proporções globais, capaz de envolver 
praticamente todos os níveis relacionados ao campo da atividade empresarial, uma vez que trata de 
questões amplas inerentes às relações do homem em sociedade. 

As empresas não são apenas instituições econômicas isoladas da sociedade, mas são de fato 
constituídas por múltiplos relacionamentos essencialmente humanos e sua função principal neste 
contexto passa a ser o enriquecimento dos múltiplos ambientes – social; cultural e natural – em que 
estes relacionamentos se estabelecem. “A produção de bens e serviços é primordial para o 
florescimento da existência humana, e somente neste contexto faz do ganho de produção sua 
racionalidade concreta” (ROSENTHAL; BUCHHOLZ, 2000, p. 172).  
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Então, se a responsabilidade social corporativa é parte integrante do processo de tomada de 
decisões na gestão de negócios e ainda permeia todos os níveis organizacionais, cabe aos que 
participam dessa gestão empresarial assumir o desafio de entendê-la na profundidade necessária de 
modo a criar as condições para uma reflexão ética e moral, capaz de legitimar as mudanças no 
contrato social que rege os relacionamentos dos participantes da empresa com o conjunto de seus 
stakeholders. 

Uma vez que a orientação de marketing não mais está focada somente na preocupação com 
os clientes externos, mas também na satisfação de outros grupos interessados que interagem com a 
empresa (PINTO; LARA, 2004), e que os profissionais de marketing respondem estrategicamente 
às mudanças no ambiente, assumindo a responsabilidade pelas relações com os clientes e canais, 
além de outros públicos internos e externos à organização (JAWORSKI; KOHLI, 1993), parece 
razoável afirmar que a atuação da empresa, particularmente dos profissionais de marketing, deve 
então ser orientada pela ética e pela responsabilidade social corporativa. 

E a base para assumir tal responsabilidade social pode estar na visão sistêmica e integrada da 
corporação, na filosofia da melhoria contínua, na perspectiva de longo prazo e na comunicação 
aberta e transparente com as partes interessadas, o que implica adotar como princípios e valores a 
transparência, a honestidade, a integridade e padrões éticos de conduta (DICKSON, 2001). 

Portanto, este estudo pretende inserir-se no debate sobre a discussão ética subjacente à 
responsabilidade social corporativa, concentrando-se nos seus desdobramentos relacionados à área 
de marketing, particularmente as implicações dessa temática na gestão do sistema de identidade de 
marcas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Para uma fundamentação teórica consistente, a pesquisa exigiu revisão de vasta literatura, 

donde se destaca o livro de Duarte e Dias (1986) um dos pioneiros a debater o tema no Brasil; o 
artigo de Carroll (1999) que mostra a expansão do conceito desde os anos 1950 até os anos 1990; a 
tese de doutorado de Borger (2001) e o livro coordenado por Ashley (2003), que insere a 
contextualização do tema no cenário brasileiro; entre outras obras consultadas que complementam a 
revisão (GRAYSON; HODGES, 2003; McINTOSH et al., 2001; MELO NETO; FROES, 2001; 
PINKSTON; CARROLL, 1996). 

Sem a pretensão de esgotar todas as abordagens conceituais, mas ainda no intuito de 
esclarecer e delimitar as dimensões do conceito de responsabilidade social, também as proliferações 
e ampliações do conceito apontam para aspectos complementares, tais como: Corporate Social 

Performance – CSP (desempenho social corporativo) (TURBAN; GREENING, 1996; WARTICK; 
COCHRAN, 1985); Cidadania Corporativa (MAIGNAN; FERRELL, 2000); Stakeholder Theory of 

the Corporation (teoria dos comprometidos com a corporação) (CLARKSON, 1995; 
DONALDSON; PRESTON, 1995; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997). 

Com vistas a suportar a opção de recorte da pesquisa, consideram-se os esforços de alguns 
autores na tentativa de incorporar a preocupação com questões sociais e éticas à teoria de 
marketing, (DICKSON; 2001; KARANDE; RAO; SINGHAPAKDI, 2002; MAIGNAN; 
FERRELL, 2004; McALISTER; FERRELL, 2002; PIACENTINI; MacFADYEN; EADIE, 2000; 
SINGHAPAKDI; KARANDE; RAO; VITELL, 2001).  

Uma das abordagens desse esforço procura estender a filosofia e as tecnologias de marketing 
para o âmbito das organizações sem fins lucrativos, o que leva aos conceitos de Marketing Social – 
(KOTLER; ZALTMAN, 1971) e de Marketing Relacionado a Causas (VARADARAJAN; 
MENON, 1988; ZUCKER, 2002). A cidadania corporativa é um conceito também apontado como 
uma estratégia social de marketing por alguns autores (MAIGNAN; FERRELL, 2001; PINTO; 
LARA, 2004). 

Outra abordagem examina os impactos do Conceito de Marketing Societal – SMC (Societal 

Marketing Concept) (KOTLER, P; ZALTMAN, 1971; CRANE; DESMOND, 2002) na teoria e 
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prática mercadológica, evidenciando os dilemas éticos e morais a que estão sujeitas as empresas 
orientadas tanto socialmente quanto para o mercado.  

A partir dessas abordagens, uma diversidade de temas se ramifica, com estudos que buscam 
compreender o comportamento ético empresarial e suas relações com uma multiplicidade de 
códigos étnicos e estéticos da sociedade em suas relações de consumo (DICK; BASU, 1994; 
DRUMWRIGHT, 1994; FOLLOWS; JOBBER, 2000; O´SHAUGHNESSY; O´SHAUGHNESSY, 
2002; URDAN, 2001). 

O estudo sobre a gestão do Sistema de Identidade de Marca (AAKER, 1996, AAKER; 
JOACHIMSTHALER, 2002; KELLER, 1998; SCHIMITT; SIMONSON, 2002) finaliza a revisão 
da literatura procurando evidenciar, a partir dos quatro atributos desse sistema (associações com 
produto-organização-pessoa-símbolo), a essência de uma proposta de valor que considere os 
princípios fundamentais representativos de padrões de significado ético e de responsabilidade social 
corporativa.  

Ao assumir o compromisso ético de inserir as temáticas das expectativas da sociedade na 
estratégia mercadológica e pautar a gestão do sistema de identidade de marca por uma proposta de 
valor que inclui a responsabilidade social como elemento impulsionador de relacionamentos 
duradouros, as empresas podem evidenciar nas suas práticas os conceitos analisados pelo 
pesquisador. Este é o desafio que motivou o autor a aprofundar estudos sobre este tema e realizar a 
pesquisa. 

 
2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 
Alguns autores (DUARTE; DIAS, 1986; CARROL, 1999; PINTO; LARA, 2004) destacam 

em seus trabalhos o surgimento, nos Estados Unidos, do primeiro livro analisando o tema: Social 

Responsibilities of the Businessman de Howard Bowen em 1953, considerado o “precursor da era 
moderna da responsabilidade social corporativa”. O estudo da obra pioneira de Bowen (1957) 
representa o marco teórico do conceito de Responsabilidade Social, por ser o primeiro estudo 
analisando o tema em extensão e profundidade. “A latitude e o equilíbrio que caracterizam sua obra, 
condizem com a sensibilidade ética que se espera de um scholar socialmente orientado”, comenta 
Johnson (1957, p.273) do National Council of Churches àquela época.  

No campo da ética empresarial destaca-se a obra de Baumhart (1971), considerada um 
clássico por Duarte e Dias (1986). 

A literatura sobre CSR se expande na década de 70 e o conceito continua a ser ampliado. A 
responsabilidade social começa a ser considerada num contexto gerencial, implicando uma postura 
pública diante dos recursos econômicos e humanos da sociedade e numa disposição de considerar 
aqueles recursos para uso com fins sociais mais amplos e não simplesmente para o estreito e 
circunscrito interesse de pessoas e empresas privadas (CARROLL, 1999). 

Esta definição inclui a noção de ética e cidadania nos negócios, pois a empresa deveria agir 
como um membro da sociedade, um próprio cidadão. Enfatiza também que entre os ingredientes 
essenciais da responsabilidade social inclui-se um determinado grau de voluntarismo em oposição à 
coerção, uma interação com outras organizações voluntárias e a aceitação de que certos custos estão 
envolvidos, embora sem a possibilidade de mensurar diretamente retornos econômicos. 

No artigo de Pinkston e Carroll (1996), os autores apontam o conceito de CSR nos anos 70 
como uma dimensão crítica do conceito de CSP e apresentam três dimensões primárias: a primeira, 
categorias da CSR; a segunda, filosofia da RS; a terceira envolvimento em questões sociais.  

Wartick e Cochran (1985) estenderam este modelo e o modificaram, a partir da primeira 
dimensão preliminar - categorias da CSR. De acordo com esse modelo, para que uma empresa ou 
seus dirigentes possam se engajar em ações de CSR, o conceito deve abranger os componentes 
econômico, legal, ético e filantrópico (ou discricionário) das expectativas que a sociedade espera da 
corporação num determinado tempo. 

Quanto ao componente econômico do conceito, Pinkston e Carroll (1996) esclarecem que a 
sociedade espera que as empresas cumpram sua função de pruduzir bens e serviços e comercializá-
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los mediante um lucro, o que consiste na essência do funcionamento do sistema capitalista. Da 
mesma forma, a sociedade espera que as empresas realizem o lucro, como incentivo e recompensa 
por sua eficiência e eficácia, respeitando as regras do jogo, que consiste no cumprimento das leis 
que regulam seu funcionamento. Ultrapassando as obrigações econômicas e legais a empresa deverá 
também se ajustar aos comportamentos e normas gerais considerados como éticos, independente de 
estarem formalmente estabelecidos ou não em legislação específica, mas que são esperados pela 
sociedade. Completando o conceito de CSR, as responsabilidades filantrópicas ou discricionárias 
representam regras voluntárias que as empresas assumem, mas que a sociedade não espera, sendo 
conduzidas e escolhidas pelo julgamento individual dos gestores e das empresas, como 
contribuições filantrópicas, programas internos de combate ao uso abusivo de drogas, capacitação 
de desempregados, entre outros. 

Nos anos 80 o foco passa a ser a pesquisa e surge uma diversificação de conceitos 
alternativos, como responsividade social, desempenho social, responsabilidade pública, ética nos 
negócios, teoria stakeholders, entre outros temas tratados nessa década. 

Nos anos 90 o foco na conceituação de CSR dá lugar à proliferação de outros temas, embora 
muitos deles estejam intimamente relacionados ao pensamento sobre CSR, Uma das contribuições 
mais importantes desse período é o modelo de CSP proposto por Wood (1991) que identifica como 
os domínios da CSR (econômico, legal, ético e discricionário) se relacionam aos princípios da 
legitimidade (nível institucional), responsabilidade pública (nível organizacional) e prudência 
gerencial (nível individual). Em seguida, identifica os processos de responsividade social 
corporativa (avaliação ambiental, gerenciamento dos stackholders, gerenciamento de resultados). 
Por fim a autora reorganiza um novo tópico de preocupação – resultados do comportamento 
organizacional. 

Após essa breve análise do contexto histórico do conceito de responsabilidade social 
corporativa, particularmente nos países desenvolvidos, apresenta-se uma análise semelhante do 
contexto histórico brasileiro. Essas abordagens são importantes para que se possa compreender os 
dilemas éticos predominantes em cada contexto social. 

 
Responsabilidade Social Corporativa no Brasil 

 
No Brasil até por volta do ano de 1986, segundo Duarte; Dias (1986), a carência de obras 

teóricas fundamentais na área de CSR se mostrava absoluta. Até aquela data o autor catalogou como 
obras pioneiras no país três dissertações de mestrado e a publicação dos trabalhos apresentados na 
Reunião da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), 
contemplando temas de estudos em que cinco deles abordam a CSR. 

Vera e Fusco (2002) realizaram uma análise da adoção de práticas de responsabilidade 
social e gestão ambiental em empresas brasileiras à luz das teorias éticas; segundo os autores o 
estudo analisou duas premissas. A primeira em relação à preocupação das empresas por atender às 
necessidades e interesses dos seus stakeholders e a segunda em relação à importância desses 
investimentos para viabilizar a preservação e melhoria da imagem das empresas, conquistar um 
número maior de clientes, contratar funcionários motivados e obter melhor retorno financeiro. 
Como resultados, os autores consideram que as decisões éticas associadas à gestão socialmente 
responsável e ambiental se caracterizam como reflexivas e altruístas, em que uma empresa pode 
agir em interesse próprio (egoísmo ético), buscando a preservação da fidelidade de clientes e a 
melhoria da lucratividade, e ao mesmo tempo estaria suprindo necessidades sociais não atendidas da 
sociedade, ao melhorar a qualidade de vida de alguns dos seus stakeholders. Os autores concluem 
apontando a necessidade de mensuração do desempenho social através da definição de 
metodologias e instrumentos apropriados. 

De Paiva (2002) levantou e comparou as ações de responsabilidade social de 15 empresas de 
telefonia monitoradas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Os resultados 
demonstram que o foco das ações sociais desenvolvidas pelas empresas pesquisadas concentra-se 
em educação (denotando preocupação com uma real carência nacional), cultura (priorizadas 
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manifestações regionais e locais, de acordo com a área de atuação da empresa, normalmente 
estimuladas por incentivos legais), saúde (doações de natureza filantrópica), esporte (na forma de 
patrocínios); já a preocupação ambiental se limita ao descarte de baterias de telefones celulares. 
Quanto à gestão das ações sociais, a autora questiona a possibilidade de efetiva mensuração dos 
resultados sociais, assim como dos seus objetivos. 

De Paula et al. (2002) realizaram estudo para verificar se as empresas adotam políticas e 
práticas de gestão responsáveis socialmente movidas por comprometimento ético com a sociedade 
ou por um discurso ideológico que viabiliza sua permanência no mercado. Os resultados indicam 
que ambas as possibilidades se fazem presentes. “As práticas de responsabilidade social observadas 
são permeadas por um compromisso ético, sustentado por um discurso ideológico que visa a 
manutenção de relações e práticas de poder, não questionando o sistema econômico vigente” (DE 
PAULA; et al., 2002, p.10). 

Conforme indicam Melo Neto e Fróes (2001) faltam às empresas práticas gerenciais bem 
estruturadas, inovadoras e condizentes com as demandas sociais atuais. Portanto, a consolidação da 
responsabilidade social como integrante da estratégia das empresas brasileiras, tanto em resposta às 
demandas dos consumidores quanto em atendimento à própria filosofia empresarial, parece ainda 
situar-se numa perspectiva futura.  

Apesar disso, como demonstram as pesquisas relatadas nesta seção, a conscientização dos 
consumidores sobre o papel das organizações como agente de mudança social aumenta juntamente 
com a conscientização destes sobre o seu poder de influência na definição das políticas 
empresariais. E esse aumento de consciência, que segue uma tendência global, cedo ou tarde será 
convertido em mudança de comportamento, para um nível de responsabilidade e participação mais 
efetivo. 

 
O Debate Atual sobre a Responsabilidade Social Corporativa 

 
Um dilema contemporâneo que se apresenta às empresas diz respeito à necessidade de 

estabelecer definitivamente um lugar para a responsabilidade social em seus pensamentos 
estratégicos, em sua cultura corporativa, estabelecendo claramente a hierarquia de valores que 
determinarão a sua performance social  com a cumplicidade de seus stakeholders, visto que 
modelos consolidados por pesquisas empíricas já se apresentam disponíveis às teorias da 
administração (CLARKSON, 1995; WARTICK; COCHRAN, 1985). 

Apesar do compromisso com o contrato social ser muitas vezes declarado formal, ou 
informalmente, pela alta direção das empresas nas suas políticas, princípios, valores e crenças, 
visando a formação de uma identidade corporativa, nem sempre as empresas conseguem responder 
efetivamente por suas responsabilidades, ressurgindo os dilemas éticos: quais são as efetivas 
responsabilidades de uma empresa em relação à sociedade? Qual é o limite dessas 
responsabilidades? A quem cabe essa decisão? (BORGER, 2001). 

O conceito de cidadania empresarial encampa a noção de co-responsabilidade da empresa 
pelos problemas da sociedade. Uma empresa pode então ser definida como empresa cidadã se não 
foge aos compromissos de trabalhar para a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade. 
Empresas cidadãs deveriam ser lucrativas economicamente, obedecer às leis, ter compromisso ético 
e retribuir à sociedade em forma de filantropia, atendendo responsavelmente as demandas sociais 
concretas. A cidadania corporativa focaliza atividades mais restritas desenvolvidas pela organização 
com o escopo de atender a demandas sociais mais concretas (WARTICK, COCHRAN, 1985; 
MAIGNAN; FERRELL, 2000). 

Com base no contexto apresentado até o momento se pode identificar algumas perspectivas 
empresariais em suas práticas de responsabilidade social corporativa: (a) a empresa unicamente 
como um negócio, instrumento de interesses para o investidor, com visão mais imediatista e 
financeira dos retornos de seu capital investido; (b) a empresa como organização social que aglutina 
os interesses de vários stakeholders, tendo para cada grupo de interesses uma política clara de 
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atuação; (c) a empresa cidadã, que opera sob uma concepção estratégica e um compromisso social, 
resultando na satisfação das expectativas e respeito dos parceiros. 

Chega-se, então, ao debate mais atual sobre responsabilidade social corporativa, que envolve 
a empresa e sua relação com uma multiplicidade de ambientes: cultural, natural, tecnológico, 
políticas públicas e ambiente global. Esta visão considera a empresa não como uma entidade 
separada da sociedade (negócios “e” sociedade), mas inserida na sociedade (negócios “dentro da” 
sociedade); ao mesmo tempo, a empresa em si é também uma comunidade, o que implica que a 
natureza da corporação é entendida como um agente moral (ROSENTHAL; BUCHHOLZ, 2000).   

Outras duas perspectivas empresariais são apontadas por Curado (2003) como práticas de 
responsabilidade social corporativa, na tentativa de ampliar ainda mais o conceito: (d) o 
desenvolvimento sustentável e (e) a transformação social.  

O desenvolvimento sustentável pode ser entendido como o processo que visa garantir o 
atendimento das necessidades de melhoria para a geração atual, sem prejuízo do legado para as 
futuras, de forma a permitir o acesso de todos aos bens e serviços, à elevação das condições de vida 
da população e à preservação do meio ambiente (VASCONCELOS; MENEZES, 2002). 

A transformação social refere-se à noção de co-responsabilidade da empresa pelos 
problemas da sociedade, configurando-se numa postura de comprometimento com a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade de forma ampla (ASHLEY; COUTINHO; TOMEI, 2002). 

A figura 01 – Contínuo de análise da CSR, adaptada de Valadão Júnior. et al. (2004) – 
resume as perspectivas analisadas acima. 

 

 
 

Figura 01: Contínuo de Análise da CSR 
Fonte: adaptado pelo autor de (VALADÃO JUNIOR et al.; 2004). 

 
Por fim, de acordo com Pena (2003) a evolução do conceito de responsabilidade social 

corporativa aponta para dois aspectos complementares. Primeiro: a ampliação progressiva dos 
stakeholders até sua organização em rede o que leva à idéia de sociedade sustentável e constitui-se 
em importante tema das pesquisas e estudos sobre responsabilidade social. Segundo: a incorporação 
do referencial ético normativo à compreensão de responsabilidade social corporativa, melhor 
compreendida se incorporada à agenda da Business Ethics (BE), visto que o conceito de CSR se 
despersonaliza quando é ampliado para além do que é capaz de abarcar. 

 
2.2 NOÇÕES DE ÉTICA E A TEORIA DA BUSINESS ETHICS (BE) 

 
A ética passa a ser apontada como uma espécie de pré-requisito para a sobrevivência das 

empresas e vem sendo associada, no meio empresarial, com a transparência nas relações e a 
preocupação com o impacto das atividades junto à sociedade (BERENBEIM, 2002; COHEN, 2003; 
SROUR, 1998; TEIXEIRA, 1991). 



 7

A partir do discurso ético, aumenta o grau de exigência da transparência e correção nas 
ações empresariais, e como ela é uma comunidade de pessoas, os valores podem internalizar-se e 
mobilizar na direção de um comportamento socialmente responsável. 

Discutir os conceitos de ética, entendida como “a teoria ou a ciência do comportamento 
moral dos homens em sociedade” (VÁZQUEZ, 2002, p.23), e sua influência nas práticas de 
responsabilidade social corporativa constitui-se numa importante tarefa, pois lança os fundamentos 
para as modernas transações de mercado, onde são considerados os impactos da ação empresarial 
sobre a sociedade e o meio ambiente. 

Um primeiro tema importante a esclarecer é o que vem a ser moral, que pode ser entendida 
como “um conjunto de normas, aceitas livre e conscientemente, que regulam o comportamento 
individual e social dos homens” (VÁZQUEZ, 2002, p.63). Estas normas, dotadas de um caráter 
histórico e social, devem ser acatadas livre e conscientemente, por uma convicção íntima, e não de 
uma maneira mecânica, externa ou impessoal. 

Segundo o autor, o problema da responsabilidade moral está estritamente relacionado com o 
da necessidade e liberdade humanas, pois somente admitindo certa liberdade de escolha, decisão e 
ação é que se pode responsabilizar alguém por seus atos. Essa livre vontade acarreta uma 
consciência das possibilidades de agir numa ou noutra direção, e também uma consciência dos fins 
ou das conseqüências do ato que se pretende realizar. 

Nesses casos, faz-se necessário conhecer a situação em que o ato moral se efetua, as 
condições e os meios de sua realização. Igualmente acarreta certa consciência dos motivos que 
impelem a agir, pois do contrário não se agiria. E inclui mais uma dimensão importante – a social, 
pois segundo ele “não se pode falar de liberdade do homem em abstrato, isto é, fora da história e da 
sociedade” (VÁZQUEZ, 2002, p. 130). 

Assim, o conhecimento e a atividade prática não têm como sujeito indivíduos isolados, mas 
sociais por natureza, que vivem em sociedade, inseridos na rede de relações sociais que por sua vez 
variam historicamente; por conseqüência os níveis de liberdade são níveis de desenvolvimento do 
homem como ser prático, histórico e social. 

Estes conceitos implicam que a liberdade não é compatível com a coação, entendida como 
força externa ou interna que anule a vontade. O homem livre decide e age sem que sua decisão e 
ação deixem de ser causadas, mas o grau de liberdade está, por sua vez, determinado histórica e 
socialmente, pois se decide e se age numa determinada sociedade, que oferece aos indivíduos 
determinadas pautas de comportamento e de possibilidades de ação.  

Quanto a valores, o autor aponta alguns traços essenciais que em seguida sintetiza, numa 
definição: não existem valores em si (ideais ou irreais), mas objetos reais (ou bens) que possuem 
valor; portanto só existem valores na realidade natural e humana como propriedades valiosas dos 
objetos da mesma realidade; por conseguinte, os valores exigem a existência de certas propriedades 
reais (naturais ou físicas) que constituem o suporte necessário às propriedades consideradas 
valiosas; essas propriedades reais que sustentam o valor, sem as quais ele não existiria, são valiosas 
potencialmente e para que passem a ato e se transformem em propriedades valiosas efetivas, é 
indispensável que o objeto esteja em relação com o homem social, com seus interesses e com suas 
necessidades, e assim, o que vale potencialmente adquire valor efetivo. 

Também é importante para este trabalho distinguir os valores morais, que segundo o autor 
existem unicamente em atos ou produtos humanos. Somente os valores que tenham um significado 
humano podem ser avaliados moralmente; assim como, somente os atos ou produtos que os homens 
podem reconhecer como seus, isto é, realizados consciente e livremente, e pelos quais se pode lhes 
atribuir uma responsabilidade moral. Assim, podem ser qualificados moralmente: o comportamento 
de indivíduos ou de grupos sociais; as intenções de seus atos e seus resultados e conseqüências; as 
atividades das instituições sociais. (VÁZQUEZ, 2002). 

Um último aspecto quanto aos valores, é que diante do fato de um mesmo produto humano 
assumir diferentes valores, normalmente um deles é determinante. Portanto, “é inteiramente 
legítimo abstrair um valor desta constelação de valores, mas com a condição de não reduzir um 
valor a outro” (VÁZQUEZ, 2002, p.150). 
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Abordagem Contemporânea da Teoria da Ética nos Negócios 

 
Este estudo considera a noção de ética contemporânea, entendida como um conjunto 

sistemático de conhecimentos racionais e objetivos a respeito do comportamento moral humano que 
exige a presença de juízos morais e de uma linguagem moral relacionados com a moral existente na 
vida social. 

Na ética contemporânea é relevante destacar o pragmatismo que, como filosofia e doutrina 
ética, é apontado como fundamento da BE, a qual se propõe a inserir a dimensão ética aos negócios. 
Em sua essência, o pragmatismo identifica o útil como verdade, ou seja, os valores, os princípios e 
normas são esvaziados de um conteúdo objetivo e o valor - considerado como aquilo que ajuda o 
indivíduo na atividade prática, varia de acordo com a situação (pluralismo moral) (ROSENTHAL; 
BUCHHOLZ, 2000). 

Portanto, reduzindo o comportamento moral aos atos que levam ao êxito pessoal, o 
pragmatismo se transforma numa variante utilitarista marcada pelo egoísmo; por sua vez, rejeitando 
a existência de valores ou normas objetivas, apresenta-se como uma visão do subjetivismo e do 
irracionalismo. A partir desse quadro o pragmatismo tende a se configurar como uma teoria 
inapropriada para tratar da ética nos negócios, pois a ética se torna uma exigência em resposta às 
pressões externas e a empresa busca adaptar seu sistema formal às demandas sociais, normalmente 
contrariando os princípios e valores que lhe conferem identidade (PENA, 2003). 

 
Dimensões do Modelo Teórico da Business Ethics – BE 

 

 
 
 

Figura 02: Dimensões do Modelo Teórico da Business Ethics – BE. 
Fonte: adaptado pelo autor de (PENA, 2003). 

 
Para não cair na armadilha do pragmatismo, Pena (2003) afirma que a superação destes 

reducionismos exige um marco ético referencial da BE ao se adotar uma visão capaz de integrar três 
dimensões da ética nos negócios:  

1ª dimensão - Considerar os interlocutores no processo de tomada de decisão, indo além da 
constatação dos interesses em jogo e considerando a qualidade e hierarquia em relação à finalidade 
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e aos objetivos organizacionais. O componente ético da gestão estaria na definição dos valores e dos 
critérios de atuação e tomada de decisão em situações de conflitos.  

2ª dimensão - Considerar autonomia e reconhecimento do outro como interlocutor nos 
processos de auto-regulação de forma a construir reflexivamente os valores, finalidades e critérios 
de atuação da empresa. Neste sentido, a ética é afirmativa de princípios da humanidade, em que 
aspectos negativos estabelecem os limites e aspectos positivos ampliam o horizonte (códigos de 
conduta).  

3ª dimensão - Os valores pessoais e coletivos são compartilhados e se enraízam na cultura da 
empresa, assim o indivíduo passa a ser considerado como sujeito concreto que cria valor. Nesta 
dimensão ética os negócios são tidos como uma atividade completamente humana em que a 
formação de pessoas e da cultura organizacional representa elementos estratégicos da gestão. 

Sendo assim, a proposta deste autor é que, ao contrário de ir ampliando o conceito de CSR, 
ele seja refletido sob o marco referencial da BE, conforme ilustra a figura 02 - Dimensões do 
Modelo Teórico da Business Ethics. 

Rosenthal e Buchholz (2000) acrescentam três considerações:  
1ª - a integração da organização à comunidade e também como uma comunidade em si;  
2ª - o pluralismo moral promovido pelas expectativas macro ambientais; 
3ª - o necessário envolvimento dos stakeholders, sem, no entanto desprezar a autonomia da 

cultura organizacional. 
 

2.3 GESTÃO DO SISTEMA DE IDENTIDADE DE MARCA 
 
É comum entre os autores das teorias do management tratar o conceito de imagem como 

sinônimo de identidade, o que justifica um rápido esclarecimento das diferenças conceituais do 
termo identidade de marca em relação à imagem da marca. 

A imagem da marca significa como os clientes e demais pessoas percebem a marca e seu 
conhecimento oferece informações úteis à gestão do sistema de identidade de marca. O problema 
ocorre quando se toma a identidade como sendo a própria imagem. Quando isso ocorre, as decisões 
gerenciais são tomadas a partir de percepções externas à organização, as quais variam de acordo 
com as experiências e graus de informação de cada stakeholder que se relaciona com a marca, 
variando ainda com o tempo, com o contexto social e ambiental (AAKER, 1996). 

Já a identidade de marca corrobora com a afirmação de Freeman (apud ROSENTHAL; 
BUCHHOLZ, 2000): “[...] a premissa implícita de que a identidade básica da empresa é definida 
independente de, separada de, seus stakeholders” (p.151). Portanto a identidade da marca deverá 
refletir qualidades duradouras, ainda que não sejam aparentes na imagem da marca, mutável e 
temporária, mas que persistirão ao longo do tempo.  

O gerenciamento da identidade da marca concentra-se na autonomia do exercício da 
criatividade de inserir elementos éticos, estéticos, tangíveis ou intangíveis, sensações e experiências 
ao sistema de identidade de marca, o que resulta na decisão de determinar o que a própria 
organização efetivamente é, permitindo assim uma escolha consciente dos produtos e serviços da 
organização (SCHMITT; SIMONSON, 2002). 

Pesquisas realizadas por keller (1998), mostram que as empresas tendem a ser reconhecidas 
principalmente pelo que as suas marcas representam e a responsabilidade social passa a ser 
considerada como uma importante fonte de impulsionadores de valor na gestão do sistema de 
identidade de marca. Essa associação tende a tornar as relações da empresa com seus stakeholders 
mais fortes e duradouras, pela identificação da empresa como parte integrante da comunidade (). 

Neste trabalho adota-se um conceito de marca que não diz respeito somente à onipresença, à 
visibilidade e às funções, mas também à ligação emocional com as pessoas, trata-se de confiança e 
diálogo. Gobé (2002) considera por marca emocional “como uma marca se comunica com os 
consumidores no nível dos sentidos e das emoções; como uma marca se ativa para as pessoas, 
forjando uma conexão profunda e duradoura” (p.18). 
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Segundo pesquisa empreendida pelo autor, o que o público quer para si é a segurança do 
comprometimento inequívoco da empresa. E para que a empresa consiga essa conexão com seus 
públicos deve voltar-se para sua identidade de marca e desenvolver uma cultura humanista e 
imaginativa em termos de como são conduzidas suas operações, como administra seus funcionários 
e como trata pessoalmente os seus relacionamentos individuais e coletivos, citando a postura 
socialmente responsável como um forte alicerce para uma verdadeira conexão da marca aos 
diversos públicos. Por fim conclui que uma marca pode definir o futuro de uma empresa pela 
importância de seus relacionamentos no mercado e pela forma como protege os valores que a 
levaram a essa condição (GOBÉ; 2002). 

 
Valor Social e Valor econômico: Bases para uma Identidade de Marca 

 
Uma marca pode assumir diferentes valores e normalmente um deles é determinante. A essa 

parcela da identidade de marca que representa o seu valor essencial, denomina-se proposta de valor, 
ou seja, “a afirmação de benefícios funcionais, emocionais e de auto-expressão oferecidos pela 
marca que proporcionam valor” (AAKER, 1996, p.108). 

As pessoas usam os significados das marcas para construir e manter seus ‘eus’ sociais e 
ficam pouco à vontade quando usam uma marca que não corresponde a eles. Cada marca tem suas 
especificidades e uma das premissas básicas da gestão de marcas é que a proposta de valor, para 
determinados grupos, pode se converter em veículo para expressar uma parte da auto-identidade do 
próprio usuário, que pode ser a identidade real ou um ‘eu’ ideal ao qual se aspira. (AAKER; 
JOACHIMSTHALER, 2002). 

De acordo com os autores, as marcas podem servir como uma afirmação pessoal, mesmo 
que a pessoa se encontre em uma ilha deserta sem ninguém à vista. Não obstante, as marcas têm o 
potencial de provocar substancial impacto social – em especial aquelas consideradas notáveis e que 
se transformam num emblema, passando a determinar comportamentos. A identidade de uma marca 
pode ajudar a definir uma pessoa em sua relação com outras, conferindo-lhe sentido de existência e 
minimizando o esforço gasto no processo de decisão de compra. 

Quanto ao valor econômico das marcas, vem ganhando força e já é reconhecida 
mundialmente a metodologia utilizada pela Interbrand, empresa especializada em consultoria de 
marcas mundiais, que considera sete aspectos para se chegar ao valor de mercado de uma marca: 
Liderança, Grau de internacionalização, Tradição, Mercado, Tendências, Suporte e Proteção Legal.  

A partir do crescimento da importância e valorização das marcas nas negociações de 
empresas, mesmo as metodologias já utilizadas em escala mundial deixam de considerar outros 
aspectos não menos relevantes como, por exemplo: as ações de responsabilidade social, aspectos 
culturais de diferentes países, valores internos da empresa, cultura, entre outros. 

Do ponto de vista ético fica evidente que à marca não se pode atribuir valor em si, visto que 
é um conceito ideal, portanto irreal e não guarda relação com os interesses e necessidades do 
homem social. Uma marca que não tenha elementos constituintes com propriedades reais (naturais 
ou físicas), ou seja, não representativa de um produto, de características concretas da cultura 
organizacional, não poderia ser considerada valiosa num sentido moral (WEBER, 1991) e aí reside 
a importância de um sistema de gestão de identidade de marca que integre a dimensão ética em seus 
processos de tomada de decisões. 

 
Brand Equity (Equidade da Marca) – Ampliando o Valor da Identidade de Marca 

 
Uma marca fundamentada em valores morais poderia ser entendida como a síntese das 

experiências reais e virtuais, objetivas e subjetivas do objeto que representa, proporcionando assim 
a exata noção do que se pode esperar das relações sociais que proporcionará às pessoas que a 
adotarem. 

E um dos conceitos mais importantes que fundamentam a construção de uma identidade de 
marcas é o conceito de Brand Equity, que pode ser entendido como equilíbrio de valores da marca, 
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um conjunto de recursos e deficiências inerentes a uma marca, que se agregam ou são subtraídos ao 
valor proporcionado por um produto ou serviço, em benefício da empresa e de seus públicos de 
interesse (AAKER, 1996). 

Importante observar que esse conceito propõe beneficiar tanto a empresa quanto os 
stakeholders; se propõe ainda a aceitar fatores que são subtraídos, ou seja, pelo conceito as 
deficiências inerentes são igualmente consideradas partes integrantes da identidade da marca, o que 
sugere uma racionalidade que procura considerar o verdadeiro e o inteiro, que são características de 
padrões éticos mais elevados. 

Segundo o conceito, a construção hipotética ou concreta de uma identidade de marca requer 
um sistema planejado que contemple: as associações dessa marca como um produto, em seus 
atributos tangíveis e intangíveis de qualidade, país de origem, usos, características físicas, etc.; as 
associações da marca como uma organização, que inclua atributos e valores organizacionais que 
expressem sua cultura, suas crenças e relacionamentos; as associações da marca como pessoa, 
conferindo assim personalidade e atributos humanos para que a marca cumpra seu papel relacional; 
as associações da marca como um símbolo, que facilite sua identificação e seja representativa de 
valores estéticos (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2002). 

A esse conjunto de associações à marca, Aaker (1996) chama de identidade expandida, ou 
seja, inclui elementos que proporcionam à marca uma determinada textura (elementos visíveis – 
estética) e um sentido de integridade (elementos relacionais – ética). 

Ela proporciona um quadro completo da identidade da marca, acrescentando detalhes que 
ajudam a imaginar o que a marca representa. Nela podem-se incluir elementos importantes da 
estratégia empresarial e do programa de marketing da marca que se tornaram ou deverão se tornar 
associações perceptíveis e comunicáveis (AAKER, 1996). 

A figura 03 – Sistema de Identidade de Marca - oferece uma perspectiva mais ampla sobre 
as dimensões da identidade de marca. 

 
 

 
 

Figura 03: Sistema de Identidade de Marca. 
Fonte: adaptado pelo autor de (AAKER, 1996, p.92). 
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A identidade nuclear ou essencial representa a essência atemporal da marca, que lhe confere 
sentida, finalidade e significado. É um conjunto exclusivo de associações com a marca. Essas 
associações representam aquilo que a marca pretende realizar e implicam uma promessa de valor 
comum a cada stakeholder selecionado. 

A identidade nuclear, fundamental tanto para o significado quanto para o sucesso de uma 
marca, contém as associações mais passíveis de continuarem constantes à medida que uma marca se 
desloca para novos ambientes, novos produtos, novas experiências. 

Por fim, o sistema exige a tomada de uma decisão fundamental, que implicará os 
relacionamentos sociais duradouros da marca. A essa decisão se atribui o termo proposta de valor. 
Dentre todo o conjunto de associações pertinentes, um valor fundamental deve sobressair para que 
seja formulada uma oferta de credibilidade e que sustente os relacionamentos múltiplos ao longo do 
tempo. Esse valor deve ser representativo das características efetivas que conferem a razão de 
existência ao objeto que representa, ou seja, a identidade da marca.  

A proposta de valor está fundamentada em benefícios que a marca oferece a quem se 
relaciona com ela. Assim, podem-se estabelecer benefícios funcionais, ligados diretamente às 
funções desempenhadas pelo produto ou serviço, portanto ligados a escolhas racionais; benefícios 
emocionais, que proporcionam experiências e sensações que acrescentam riqueza e profundidade à 
identidade da marca; ou benefícios de auto-expressão, onde a marca se propõe a tornar-se símbolo 
de comportamento real ou idealizado de quem a possui (AAKER, 1996). 

Segundo estudos do autor, analisando 168 comerciais de TV, a identidade de marcas sólidas 
permite a fusão dos benefícios tanto funcionais, quanto emocionais, assim como de auto-expressão, 
criando um composto que expressa melhor a essência da identidade da marca. 

A partir deste modelo teórico os estrategistas de marketing podem consolidar as reflexões 
éticas no sistema de identidade da marca, no qual a identidade nuclear e sua expansão oferecem os 
atributos para uma proposta de valor aos stakeholders, com o objetivo último de estabelecer um 
relacionamento duradouro. 

Os valores éticos que permeiam a organização podem ser fortes o suficiente para cumprir o 
papel de impulsionadores da identidade de marca, pois podem estar associados à qualidade 
percebida dos produtos, à reputação da organização, à personalidade de uma pessoa, ou mesmo a 
um símbolo que provoca experiências ao mesmo tempo estéticas e sensoriais. 

Uma vez estabelecido esse conjunto de valores favoráveis e desfavoráveis que constituem a 
identidade expandida de uma marca, a teoria ética permite que se destaque um desses valores capaz 
de conferir identidade distintiva, o que neste caso representaria a identidade essencial ou nuclear da 
marca, pois transmite ao mesmo tempo valores individuais, organizacionais e da sociedade. 

Portanto, o gestor que identifica a relação desses conceitos poderá decidir por uma 
identidade de marca que expresse o compromisso ético da empresa através de uma proposta de 
valor social para a marca, uma vez que o benefício que a marca passa a oferecer é extraído da 
essência dos valores sociais da empresa, e não uma adaptação às diferentes percepções externas do 
público, o que levaria à armadilha da imagem de marca.  

Finalizado o referencial teórico, a seguir são relatados os resultados do caso estudado, que 
procura evidenciar empiricamente as dimensões éticas e morais subjacentes à responsabilidade 
social corporativa e sua relação com a gestão do sistema de identidade de marca, a partir da 
abordagem da teoria da BE. 

 

3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 
 
3.1 METODOLOGIA 

 
Como a relação entre a responsabilidade social corporativa e o sistema de identidade de 

marca é pouco explorada em estudos científicos a pesquisa realizada nesta dissertação classifica-se 



 13

como pesquisa exploratória, pois visa obter maior conhecimento sobre o tema e alternativas de 
explicações para o problema proposto pelo pesquisador (CERVO; BERVIAN, 2004). 

Este tipo de pesquisa requer um planejamento flexível para possibilitar a consideração dos 
mais diversos aspectos do problema; nos estudos exploratórios não se elaboram hipóteses a serem 
testadas, restringindo-se à definição de objetivos e à busca de mais informações sobre determinado 
assunto de estudo, o que justifica a predominância da abordagem qualitativa (BABBIE, 2001). 

Para cumprir o propósito da pesquisa, optou-se pela estratégia do estudo de caso, através das 
técnicas da observação direta - levantamento de dados no próprio local onde os fatos ocorrem – da 
condução de entrevistas semi-estruturadas e não estruturadas e da análise de documentos, atendendo 
às três condições especificadas por Yin (1994): (a) procura-se descobrir a relação e conexão 
existente entre os elementos componentes das categorias pesquisadas, respondendo a questões de 
pesquisa do tipo “como” e “por que”; (b) o fenômeno estudado não permite controle dos eventos de 
comportamento relevante; (c) o fenômeno pesquisado é contemporâneo. 

Diante do exposto, o pesquisador procurou respostas ao seguinte problema de pesquisa: 
Como o corpo gerencial de nível médio da ACS – Algar Call Center Service S/A – estabelece a 
relação entre a gestão da Responsabilidade Social Corporativa e a gestão do Sistema de Identidade 
de Marca? 

A partir dessas definições metodológicas, os objetivos desta dissertação se relacionam com o 
seguinte plano metodológico de trabalho que norteou o estudo e se divide em quatro três fases 
distintas e complementares. 

 
Fase 1 – Definição da Unidade de Análise 

Foram selecionadas preliminarmente as 17 empresas agraciadas pela Câmara Municipal de 
Uberlândia-MG, no período de 2000 a 2003, com o “Título de Desempenho Comunitário 
Empresarial”, que lhes confere o direito de uso do selo “Empresa Cidadã” pelo período de um ano; 
optou-se por essa amostragem pela conveniência de serem empresas oficialmente reconhecidas por 
suas ações de responsabilidade social. 

Em 1999 a Câmara Municipal de Uberlândia aprovou Projeto Lei de autoria da vereadora 
Fátima Paiva - Projeto de Decreto Legislativo no. 118/99 - que instituiu o "Título de Desempenho 
Comunitário Empresarial" e "Selo Empresa Cidadã" visando estimular a prática da Cidadania 
Empresarial e dar o merecido reconhecimento àquelas empresas que participam ativamente do 
desenvolvimento social do Município, e se destacam na promoção e execução de projetos e 
programas, cuja finalidade seja promover ações sociais nas áreas de saúde, educação, meio 
ambiente, cultura e participação comunitária. 

A partir de 2001 a CDL Uberlândia tornou-se responsável pela organização e realização do 
projeto junto com a Câmara Municipal, através de um comitê, formado pelos próprios 
colaboradores da CDL com o propósito de disseminar tendências e práticas de responsabilidade 
social entre as empresas e comunidade, a fim de contribuir para a construção de uma sociedade 
justa, fraterna e com oportunidade para todos. 

Em quatro anos foram avaliados 163 projetos, sem contribuição monetária para participação, 
sendo que 139 receberam o direito ao uso do Selo Empresa Cidadã nos anos correspondentes à sua 
participação. Foram ainda envolvidos cerca de 40 profissionais das áreas de Educação, Meio 
Ambiente, Cultura, Saúde e Movimentos Sociais da cidade, responsáveis por compor a Comissão 
Julgadora que avaliou os projetos inscritos. 

O “Título de Desempenho Comunitário Empresarial” é uma maneira de destacar e 
reconhecer, promovendo em nível municipal, projetos de ação social desenvolvidos por empresas 
privadas, através de um certificado que simboliza o reconhecimento dos melhores trabalhos 
empresariais em benefício da sociedade e é entregue em sessão solene da Câmara Municipal de 
Uberlândia com ampla divulgação. O "Selo Empresa Cidadã" tem por objetivo mostrar à sociedade 
em geral quais são as empresas socialmente responsáveis em Uberlândia. Ele pode ser usado nos 
produtos e nas peças de comunicação da empresa, servindo de diferencial na escolha do 
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consumidor. Ambos os prêmios têm validade por um ano, e os interessados em continuar com o 
direito de uso do selo devem submeter seus projetos para reavaliação.  

A ACS – Algar Call Center Service – foi reconhecida em todas as edições do "Selo Empresa 
Cidadã", e certificada com o "Título de Desempenho Comunitário Empresarial" no ano de 2001, 
através de seus projetos de reconhecimento e incentivo a projetos sociais de apoio à comunidade. 
Além do reconhecimento local, a ACS recebeu os prêmios e certificações nacionais e 
internacionais.  

A partir daí, optou-se pela empresa ACS (Algar Call Center Service S/A) por se destacar em 
suas ações de responsabilidade social corporativa e dar indícios de associar valores éticos à gestão 
de sua marca, o que se justifica por atender ao objetivo principal de maior profundidade do 
conhecimento sobre esta relação. 

 
Fase 2 - Condução do Estudo de Caso: coleta de dados e evidências 

A coleta de dados foi realizada inicialmente a partir de fontes disponíveis na documentação 
interna da empresa, tais como informativos, manuais, contratos, arquivos digitalizados, imagens, 
peças publicitárias e complementada por visitas periódicas à empresa, quando também foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas e observações diretas para obtenção de informações junto 
aos responsáveis pelas ações de responsabilidade social corporativa e pela gestão da identidade da 
marca, assim como os outros gestores de nível médio.  Estas visitas ocorreram no período de agosto 
a novembro de 2004, de acordo com apontamentos junto aos coordenadores das áreas de Marketing, 
de Responsabilidade Social - gestores de nível médio. 

Em seguida, de janeiro a março de 2005, foram realizadas visitas mais freqüentes, 
concentrando-se a atenção nas outras unidades da empresa analisadas na pesquisada. Foram 
utilizadas como fontes de informações as entrevistas pessoais com os gestores de nível médio 
responsáveis pelas áreas de Responsabilidade Social, Marketing, Talentos Humanos, Finanças, 
Comercial, Infra-estrutura, Tecnologia da Informação, Projetos, Operações, Qualidade e Processos; 
como fontes documentais, foram selecionados os Balanços Sociais de 2001 e 2003, publicados pelo 
conselho de administração do grupo ALGAR, controlador da unidade de negócios ACS; o código 
de conduta da gestão comercial da empresa (PENHA, 2004), informativos e catálogos impressos e 
eletrônicos de apresentação da empresa; home page institucional; manual da marca e fita de vídeo 
com a evolução da marca. 

 
Fase 3 - Análise das Evidências e Redação do Relatório de Pesquisa 

Para o estudo de caso, adotou-se como técnica analítica a descrição geral do caso seguida da 
análise das proposições teóricas que conduziram ao estudo de caso (YIN, 1994).  

Assim, a análise do estudo do caso foi estruturada a partir das dimensões de cada uma das 
categorias de análise, descritas a seguir, verificando-se a relação dessas proposições teóricas com as 
práticas gerenciais relatadas e observadas no contexto empresarial. Cada dimensão é 
operacionalizada a partir de um conjunto de evidências coletadas na pesquisa. 

A figura 04 – Responsabilidade Social Corporativa na Gestão do Sistema de Identidade de 
Marca – pode ajudar esquematicamente na compreensão desta abordagem. Ressalta-se que foram 
evidenciados os aspectos internos à organização constituintes do sistema de identidade de marca, 
não sendo objeto de análise a imagem corporativa, mas a decisão gerencial do que a empresa deseja 
como proposta de valor associada à sua marca. 

Na base do modelo estão representadas as características relacionadas à ética nos negócios 
adotada pela corporação que podem afetar a identidade de uma marca e, portanto, consideradas 
Impulsionadores da Identidade da Marca. 

A análise parte das Declarações Institucionais Corporativas, que formam a ideologia básica 
da empresa; procura-se ressaltar os atributos compartilhados pelos membros da corporação, que 
fundamentam a ação social e fornecem argumentos de valor social para o sistema de identidade de 
marca, sua razão de ser: filosofia (visão), ética (princípios), moral (normas), direito (obrigações) e 
convicções (crenças). 
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Em seguida, são relacionadas as dimensões da responsabilidade social corporativa, 
(econômica, legal, ética e filantrópica), segundo o modelo de Carroll (1999), procurando identificar 
os aspectos da CSR a partir de evidências observáveis nas declarações corporativas, que são 
utilizadas como impulsionadoras da identidade de marca, e que conferem sentido à marca como um 
elo de ligação entre a corporação e seus stakeholders, permitindo o reconhecimento e a escolha de 
determinada empresa pelo que ela efetivamente decidiu e planejou ser, não pela aparente e 
momentânea imagem que se forma dela, o que sugere maior grau de liberdade e de justiça na 
escolha das marcas. 

 

 
 

Figura 04: Responsabilidade Social Corporativa na Gestão do Sistema de Identidade de Marca. 
Fonte: adaptado de (AAKER, 1996; CARROLL, 1999; ROSENTHAL; BUCHHOLZ, 2000). 

 
A partir do conjunto de associações que os gestores consideram impulsionadores da 

identidade expandida da marca - a marca como produto, como organização, como pessoa e como 
símbolo - são pesquisadas as relações que esse conjunto mantém com as dimensões da CSR, para 
identificar quais atributos são filtrados para fazer parte da identidade nuclear da marca, e 
representam valor social agregado na relação com os stakeholders. 
 
3.2 DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Perfil da Empresa Selecionada para o Estudo de Caso 

 
A ACS – Algar Call Center Service S.A. – Inaugurada em novembro de 1998, sediada na 

Av. Floriano Peixoto, 6500, CEP 38405-184, na cidade de Uberlândia-MG, é uma empresa 
especializada na prestação de serviços de contact center e oferece serviços e soluções voltadas 
especialmente para empresas que consideram a central de atendimento estratégica e fundamental no 
relacionamento com seus clientes. Tem como objeto social a prestação de serviços de telemarketing 
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ativo e receptivo, podendo também locar pontos de atendimento de telemarketing na própria sede 
e/ou em filiais, através da operação de um contact center em instalações projetadas especificamente 
para este fim. É uma unidade de negócios controlada pela Algar, um grupo empresarial brasileiro 
fundado em 1954 por Alexandrino Garcia, após 50 anos de história passa a ser presidido pelo 
sucessor Luiz Alberto Garcia, contando em 2003 com 10.209 empregados que geram uma receita 
líquida de R$ 1,471 bilhão, sustentada pela atuação nos setores de telecomunicações (59,5%*), agro 
alimentar (32,4%*), serviços (4,9%*) e entretenimento (3,2%*1).  

A ACS se posiciona como uma das maiores provedoras de soluções de contact center da 
América Latina, que exigiu mais de 100 milhões de reais em investimentos para gerar uma 
capacidade para 3.750 posições de atendimento em 25 mil m² de área construída, onde são gerados 
6 mil empregos diretos e mais de 1500 indiretos que garantem as atividades 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. 

 
Dimensões da Business Ethics no Caso ACS 

 
No caso da ACS pode-se constatar um conjunto de valores através dos pilares que norteiam 

o pensamento estratégico da empresa, alinhados à filosofia do grupo ALGAR, cujo modelo de 
gestão é focado em duas vertentes: a estrutura organizacional e a cultura dos talentos humanos 
(PENHA, 2004), resumidas na figura 05 – Filosofia Empresarial e Valores da ACS. 

 
FILOSOFIA ALGAR VALORES DA ACS 

Troca do Poder pela Responsabilidade Liberdade com Responsabilidade 

Obediência se torna Aderência Comprometimento 

Empregado se torna Associado Talentos Humanos 

Recompensa Baseada em Resultados Participação nos Resultados 

Direitos iguais em todos os níveis Decisões por Consenso 

Administração por Objetivos Respeito aos Investidores 

Gerenciamento da Qualidade Total Valorização do Cliente 

Comitê de Associados Participação na Gestão 

Planejamento da Educação e Desenvolvimento Transparência nas Ações 

 
Figura 05: Filosofia Empresarial e Valores da ACS 

Fonte: adaptado pelo autor de (PENHA, 2004). 
 
Os valores compartilhados e a direção estratégica da ACS se fundamentam assim no que 

chamam de Cultura Comercial, entendida como o agir em favor do cliente pela consciência do valor 
e do significado dele para a empresa e manutenção do emprego. Estes valores estão expostos em 
quadros nas paredes dos ambientes da empresa e podem ser verificados eletronicamente na intranet 
ou nas práticas e linguagem diária dos empregados; foram desenvolvidos por uma equipe de 
empregados representantes de todas as empresas do grupo ALGAR e cada pilar é composto de um 
conjunto de afirmativas que representam a missão corporativa como fonte de referência e inspiração 
para os planos, programas e ações comerciais. 

A figura 06 – Pilares da Cultura Comercial ACS – ilustra e resume os princípios e padrões 
que definem a conduta aceitável e compartilhada na empresa. 

A consideração dos stakeholders, através da definição estratégica do que chamam de eixos 
essenciais (comunidade, clientes, empregados, acionistas e fornecedores), pode ser indício da 
valorização do pluralismo moral, sendo indicadas ações específicas para cada um desses grupos de 
interesse organizacional. 

Portanto, com base no modelo teórico da BE, que se articula simultaneamente em três 
dimensões de valores – individual, organizacional e comunidade – a responsabilidade social 

                                                 
1 * % de cada setor de negócio na receita líquida do grupo ALGAR. 
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corporativa na ACS expressa a preocupação da empresa diante das relações e implicações éticas no 
exercício da sua atividade junto aos stakeholders. 

O Planejamento Estratégico e Tático da ACS, uma importante fonte documental de 
evidências, apresentava como objetivo em 2004 fundamentar e nortear todas as ações e decisões da 
empresa rumo ao futuro almejado no horizonte de 2013 e os seguintes desafios estratégicos foram 
propostos: a construção conjunta do conhecimento da empresa no futuro, o envolvimento e 
participação de todas as áreas e níveis de responsabilidade na sua elaboração e implementação, a 
divulgação ampla dos resultados obtidos aos empregados, o desdobramento das afirmações 
estratégicas em planos táticos e operacionais a serem implementados e acompanhados por 
indicadores específicos. 

Segundo consta no documento assinado pelos diretores superintendente, de recursos 
humanos, administrativo-financeiro, tecnologia, operações e comercial/marketing, através da 
formulação sistemática de perguntas e respostas sobre o futuro da empresa, fomentando a 
participação de todos os empregados em reuniões formais e informais, troca de informações nos 
veículos de comunicação interna e disponibilização de um endereço de e-mail exclusivo para 
recebimento e resposta de contribuições individuais, os desafios foram superados e chegou-se à 
construção de 34 afirmações estratégicas desdobradas em cinco eixos de trabalho em que as 
responsabilidades, os prazos, as ações e os custos de implementação foram amplamente discutidos e 
consolidados nas diversas áreas da empresa. 

Em uma das entrevistas com a especialista em marketing ela relata que mensalmente, nas 
reuniões de “análises críticas” os diretores se alinham à frente no auditório da empresa e os 
empregados direcionam questionamentos diretamente os diretores que respondem com total 
transparência e esclarecem aos empregados situações boas ou más que representam o estágio atual 
da empresa em todos os níveis de responsabilidade. Em suas palavras: “[...] os diretores encaram de 
frente os associados e perguntas desconcertantes são respondidas ali, na hora, sem chance para 
rodeios”. 

 
PILARES DA 

CULTURA COMERCIAL 
VALORES ORGANIZACIONAIS 

Valorização e respeito ao cliente Todos devem ser úteis aos clientes. 

Associado como vendedor 
Independente da função, todos devem promover a venda e o atendimento aos 
clientes, onde estiver. 

Eficácia nos processos de 
atendimento 

Simplificar e viabilizar a realização de negócios, otimizando a produtividade 
e qualidade com redução de custos operacionais. 

Ética no relacionamento com o 
mercado 

Respeito à legislação; transparência nas transações comerciais; preservação 
da reputação da empresa: excelência, solidez, credibilidade, inovação, 
confiança e honestidade. 

Ousadia com lucratividade 
Lucratividade como condição para a sobrevivência do negócio, através da 
maximização da receita e ampliação da participação de mercado. 

Ferramentas de marketing 
Ações de comunicação para fortalecimento da marca. Programas de 
Relacionamento com clientes, fornecedores e comunidade. 

Celebração de conquistas 
Valorização da superação de objetivos e reconhecimento dos empregados 
com alta performance – aqueles que fazem a diferença. 

 
Figura 06: - Pilares da Cultura Comercial ACS 
Fonte: adaptado pelo autor de (PENHA, 2004). 

 
Este conjunto de evidências parece assegurar à ACS as dimensões que remetem à 

perspectiva ética na gestão do negócio, alinhando-se à teoria da BE. 
1) responsividade perante os stakeholders - há evidências de que a direção da ACS integra os 
stakeholders nos processos de gestão e tomada de decisões; além da constatação de quais interesses 
estão em jogo, a empresa considera a hierarquia dos objetivos e estabelece critérios éticos de 
atuação e decisão em situações de conflito de interesses, embora de forma limitada, priorizando 
cinco grupos de interesse (comunidade, clientes, empregados, acionistas e fornecedores). 
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2) princípio da humanidade nos códigos de conduta - as declarações institucionais da ACS 
(visão, valores, missão, diretrizes e princípios) não se limitam à formalização documental, ficando 
evidente a interação através das diversas formas de participação dos empregados nos comitês, 
grupos de discussão, reuniões abertas, comissões interdepartamentais, que tornam explícitos os 
valores éticos compartilhados, permitindo a adesão aos aspectos positivos (horizontes) ou o 
questionamento dos aspectos negativos (limites)  dos códigos de conduta. Outra evidência é a 
consideração do pluralismo moral promovido pelas expectativas macro ambientais, em que a ACS 
procura manter a identidade de seus clientes, com histórias, culturas e comportamentos diferentes. 
3) moral convencional enraizada na cultura empresarial – constatam-se evidências de que os 
valores pessoais e coletivos estão enraizados na cultura da ACS; verifica-se a integração da 
organização à comunidade e também como uma comunidade em si, sem desprezar a autonomia da 
identidade organizacional. 

A partir da verificação da dimensão ética na condução do negócio da ACS, à luz da teoria da 
BE, verifica-se que a empresa superou o estágio assistencialista de preocupação com o bem estar 
social, e parece comprometida com investimentos em projetos sociais que proporcionem resultados 
sociais aliados a ganhos de competitividade frente às expectativas de alguns públicos de interesse 
priorizados. 

A ampliação do conceito de CSR, envolvendo parcerias com um universo maior de 
stakeholders de modo a dar aos projetos sociais a sustentabilidade, a perenidade e o efetivo 
enraizamento da responsabilidade social na cultura organizacional, está explicitamente declarada 
nas afirmações estratégicas da empresa, e já consta nos desdobramentos dos planos tático-
operacionais, o que será ressaltado na próxima seção. 

 
Dimensões da Responsabilidade Social Corporativa na ACS 

 
A partir das constatações observadas na seção anterior pode-se afirmar que a CSR no caso 

da ACS pode ser compreendida como a preocupação da empresa diante das consequências de sua 
atividade sobre os stakeholders, internos e externos, caracterizando-se atualmente como uma 
Empresa Cidadã, que opera sob uma concepção estratégica e um compromisso social, resultando na 
satisfação das expectativas e respeito dos parceiros. 

A empresa dá mostras de que caminha para o desenvolvimento sustentável, dada a visível 
preocupação com o atendimento das necessidades de melhoria para a geração atual, sem prejuízo do 
legado para as futuras, de forma a permitir o acesso aos bens e serviços, à elevação das condições 
de vida da população e à preservação do meio ambiente. 

A transformação social, noção de co-responsabilidade da empresa pelos problemas da 
sociedade, configura-se numa postura de comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade de forma ampla (ASHLEY; COUTINHO; TOMEI, 2002) e as evidências apontam que a 
empresa caminha neste sentido, considerando-se os objetivos de longo prazo. 

Portanto, pode-se afirmar que a CSR na ACS está condicionada à adesão de empregados e 
familiares voluntários que direcionam ações através de projetos sociais a uma parcela da 
comunidade local, conduzidos em parceria com o Instituto Algar de Responsabilidade Social, que 
tem foco em educação de crianças e investiu R$ 1,2 milhões em 2003 na missão de educar, articular 
e mobilizar pessoas e organizações para a prática da responsabilidade social, segundo informações 
da diretora do instituto. A Figura 07 – Instituto Algar – Projetos Sociais e de Voluntariado, 
apresenta os beneficiados diretos desse investimento. 

 
 INSTITUTO ALGAR – PROJETOS SOCIAIS e de VOLUNTARIADO 
 PROJETOS ESCOLAS PROFESSORES ALUNOS VOLUNTÁRIOS 
2002 04 94 1.130 32.260 0 
2003 21 111 1.406 36.495 426 
2004 18 111 1.491 38.695 372 
2005 15 131 1.244 39.731 560 
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Figura 07: INSTITUTO ALGAR – Projetos Sociais e de Voluntariado 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Passa-se então à descrição detalhada das dimensões da categoria CSR, a partir das 

informações coletadas junto aos gestores de nível médio, responsáveis pelas ações e decisões tático-
operacionais que dão sustentação às afirmações estratégias planejadas, norteadas pelas crenças e 
valores implícitos na filosofia ética da empresa. 

Nas entrevistas realizadas em cada área os gestores de nível médio responderam a questões 
específicas sobre as dimensões das categorias e as respostas foram condensadas pelo pesquisador. 
a) Dimensão Econômica: indicadores de retorno aos acionistas; 
- a.1 produtividade e lucratividade 

A empresa apresenta uma lucratividade da ordem de 4% a 5%; o lucro líquido em 2003 foi 
de R$ 3 milhões, obtidos a partir do faturamento de R$ 71 milhões. Em 2004 verificou-se um salto 
de 92% na receita líquida da empresa, para R$ 136 milhões. O lucro líquido também dobrou, de R$ 
3 milhões para R$ 6,6 milhões no período e o EBITDA (lucro operacional) subiu de R$ 15 milhões 
em 2003 para R$ 23 milhões em 2004. A empresa consegue ter uma operação com alta 
produtividade, utilizando o conceito de contingência nas operações, para atender no sistema non-

stop, 24horas por dia 7 dias por semana. A estrutura tecnológica atende ao princípio da redundância, 
com duas rotas distintas de fibras óticas, cinco geradores de energia, duas fontes de abastecimento 
de água e três grupos de ar-condicionado interligados. 
- a.2 média salarial dos funcionários 

A maioria da força de trabalho da empresa é composta de atendentes, com média salarial 
entre R$ 300 e R$ 600. Programas de incentivo permitem aos empregados receber por ano mais de 
1,8 do salário, fora 13º e férias, que estão garantidas pela CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). Também são oferecidos descontos de 15% a 25% no valor da mensalidade em várias 
universidades de Uberlândia, ampliando assim o benefício indireto aos empregados. 
- a.3 valor das ações e retorno sobre o investimento 

O retorno para os acionistas pode ser demonstrado pelo índice de retorno sobre o patrimônio 
Líquido, que em 2004 foi de 16%, considerado atrativo aos investidores. Prova disto é o fato de que 
o conselho de administração da controladora ALGAR destaca no RELATÓRIO ECONÔMICO, 
SOCIAL E AMBIENTAL (2003) que a ACS tem pela frente perspectiva de crescimento tanto no 
mercado nacional, que apresenta taxa média de crescimento de 10% a.a., quanto no mercado dos 
EUA, com índice anual de 3%. Além disso, a empresa tem excedido essas projeções e cresce cerca 
de 20% a.a. Em 2004, além dos R$ 11 milhões investidos ao longo do ano, mais R$ 4 milhões em 
investimentos foram destinados a complementar a estrutura com novas posições de atendimento, 
pois a capacidade instalada chegou ao limite. Acompanhando esse crescimento, Campinas abriga a 
instalação do novo contact center da ACS em 2005. Este projeto faz parte dos R$ 44 milhões 
investidos no ano de 2005 na ACS, contando com financiamentos do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social) e de outros bancos. Diante deste cenário, verifica-se que há 
expectativas de retorno a médio-longo prazo pelos acionistas. 
- a.4 número de empregos gerados 

A unidade de Uberlândia é reconhecida pela comunidade como grande geradora de 
empregos, e participa com 5% da força de trabalho economicamente ativa da cidade. A opção de 
criar uma estratégia off shore em 2003, contabilizou quatro novos clientes que abriram a 
oportunidade para 50 atendentes bilíngües, segundo dados disponibilizados pelo consultor de 
assuntos internacionais da ACS. De acordo com informações da analista de responsabilidade social, 
90% dos funcionários são universitários, 70% são do sexo feminino e a empresa atua na formação 
de profissionais de terceira idade (40 pessoas com mais de 50 anos de idade empregadas em 2003), 
adolescentes de baixa renda e portadores de necessidades especiais. Com o empreendimento de 
Campinas, são mais 8.500 m² de área construída em uma área de 28 mil m²,  gerando em torno de 
3.000 novos empregos diretos e 800 indiretos, no primeiro ano de operação. 
b) Dimensão Legal: respeito às leis e aos regulamentos; 
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- b.1 legislação a que está sujeita a empresa  
O setor de mercado call center é desregulamentado, o que dá margem a ações de 

concorrência desleal. A pouca importância dada a esta dimensão pode ser demonstrada no fato de 
não ter sido considerado o governo entre os eixos de relacionamento essenciais. Quanto à lei 
ambiental, a empresa supera a legislação, pois a construção da ACS não apenas respeitou, mas 
incorporou o meio ambiente como uma contribuição para a melhoria do local de trabalho. Um 
coordenador de atendimento fica responsável pela auditoria interna de aspectos das normas ISO 
9001 e 9002 nas quais a ACS é certificada. A legislação trabalhista garantida na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) também parece ser respeitada e alguns benefícios garantidos pela lei são 
ampliados através de programas de incentivo. O Decreto Municipal nº 9152 de 29 de Abril de 2003 
estabelece o repasse de custos operacionais para destinação de resíduos sólidos e especiais 
armazenados no Aterro Sanitário Municipal de Uberlândia e exige elaboração e implantação de um 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos gerados nas dependências da ACS. 
- b.2 litígios envolvendo violação de leis pela empresa 

Pouco se verificou de evidências nesta dimensão; a inadimplência é uma das maiores 
causadoras de questões litigiosas na ACS. Segundo informações do consultor de negócios 
internacionais, a empresa possui o gestor de negócio, responsável por manter contatos com o 
cliente, verificar novas demandas, fazer cancelamentos e inserir algo novo no contrato. 
- b.3 penalidades em consequência de atividades ilegais 

Nos casos de clientes inadimplentes, são negociadas formas de pagamento, alterando-se o 
contrato, ou mesmo chegando à rescisão. A não observância do Decreto Municipal sobre o 
armazenamento de resíduos sólidos ocasiona custos financeiros que chegam a R$ 5.000. A empresa 
ajustou seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e agora revende a uma empresa 
especializada, doando os valores a entidades filantrópicas. 
c) Ética: princípios e padrões que definem a conduta aceitável; 
- c.1 aspecto normativo da moral vigente - regras de ação 

Na ACS, Responsabilidade, Autoridade e Comunicação são diretrizes definidas e 
disponibilizadas eletronicamente na intranet. A missão que fundamenta toda a ação das pessoas na 
ACS é extraída no jeito de ser do fundador do grupo Algar, Alexandrino Garcia: fazer a diferença 
na geração de experiência e valor para nossos clientes, talentos, investidores e a comunidade onde 
estamos inseridos. Os erros e desalinhamentos com o padrão de excelência são punidos de forma 
exemplar, muitas vezes chegando à demissão sumária. Quando ocorre a penalização de um 
empregado, a empresa parece tomar atitudes disciplinares que sirvam de exemplo, do tipo “olha o 
que aconteceu com ele”, para evitar que outros repitam a atitude não desejada. 
- c.2 aspecto factual - atos que se conformam com as normas estabelecidas 

A ACS emprega profissionais de terceira idade, adolescentes e portadores de necessidades 
especiais. Além disso, investe em projetos sociais com foco em educação, através de parceria com o 
Instituto Algar de Responsabilidade Social. Com um ambiente dimensionado segundo altos padrões 
de ergonomia, os empregados da ACS participam de atividades de relaxamento, motivação e 
desenvolvimento profissional, tudo para manter seu bem-estar físico e emocional. 
- c.3 declarações de princípios e valores compartilhados na empresa 

A ACS é uma empresa do grupo Algar do qual herdou as seguintes crenças e valores: 
Valorização dos empregados humanos; Transparência nas ações; Respeito aos investidores; Espírito 
empreendedor; Permanente mutação; Encantamento dos clientes; Responsabilidade social; 
Valorização da marca; Zelo pela reputação empresarial e Crença no Brasil. 
- c.4 código de ética publicado e/ou distribuído aos funcionários 

A cultura da empresa é estruturada a partir de algumas condições básicas: não queimar 
etapas, não aceitar desmandos e dar todas as condições necessárias aos empregados para que eles 
possam desenvolver seus conhecimentos, atitudes e habilidades. As diretrizes da ACS estão 
publicadas nos manuais de Filosofia-Rede; Modelo de Gestão Cultura Comercial; Manual de 
Política da Qualidade. Este último código não foi ainda comentado o que será feito agora. A Política 
da Qualidade ACS visa exceder as expectativas dos clientes oferecendo soluções inovadoras com 
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empregados diferenciados, a fim de se tornar a melhor solução mundial em contact center. A área 
de Qualidade estabelece os princípios Sócio Ambientais ACS: aderência às exigências legais e 
normas ambientais aplicáveis; prevenir a poluição através da gestão de resíduos; educação 
ambiental dos empregados, fornecedores e escolas parceiras, multiplicando a consciência cidadã e 
ecológica; promover as melhores práticas na gestão sócio-ambiental como o uso racional da 
energia. 
d) Filantrópica ou Discricionária: 

Desde sua fundação a ACS demonstra interesse e preocupação com o social, é uma 
característica fomentada pelo espírito de cooperação do diretor superintendente que estimula os 
associados a participar ativamente das ações sociais, e acreditar que estão contribuindo para uma 
sociedade mais justa e melhor. As instalações foram projetadas para permitir livre tráfego aos 
portadores de necessidades especiais (PNE) e, portanto, possibilitar ofertas de emprego a essas 
pessoas especiais. Para as pessoas de terceira idade, a empresa oferece gratuitamente capacitação 
em informática, atendimento e vendas, abrindo oportunidades de volta ao emprego. Aos jovens de 
baixa renda que nunca trabalharam, cursos de capacitação permitem a Inclusão social e Inclusão 
digital, abrindo as portas para contratação do 1º emprego. Voluntários da ACS contribuem com 
palestras e cursos sobre assuntos levantados junto a escolas, dentro de sua área de conhecimento, 
para o desenvolvimento de professores e alunos de 5 escolas parceiras, beneficiando 185 
professores e 3540 alunos, o projeto Alô Companheiro Solidário. A Cidadania na Escola realiza 
ações com professores, pais e alunos. A Capacitação Profissional para PNE e terceira idade através 
de cursos para colocação profissional no mercado. A Oficina para Gestantes orienta e promove 
atividades para grávidas com profissionais da saúde voluntários. Em todos os projetos sociais é 
estimulada a participação de voluntários. A ACS também pratica um processo diário de 
recolhimento de resíduos sólidos, materiais recicláveis e não recicláveis que são vendidos a uma 
empresa especializada e os valores arrecadados são doados a entidades filantrópicas.  

A figura 08 – Projetos Sociais da ACS – mostra as áreas e interessados para onde a ACS 
direciona seus projetos. 

 
PROJETOS SOCIAIS ÁREA STAKEHOLDER 

Desenvolvimento de fornecedores Qualidade Fornecedores e Clientes 
Coleta seletiva de lixo Meio Ambiente Empregados e Comunidade 

Escola Cidadã Educação Voluntários e Comunidade 
Oficina para gestantes Saúde Voluntários e Comunidade 

Alô companheiro solidário Educação Voluntários e Comunidade 

Talentos especiais 
Inclusão Social 
Inclusão Digital 

Voluntários, Comunidade e 
Portadores de Necessidades Especiais 

Formação de Talentos Capacitação Profissional 
Voluntários, Comunidade e 

Portadores de Necessidades Especiais 
Coral ACS Cultura Voluntários e Comunidade 

Jovens de Baixa Renda 1º Emprego Voluntários e Comunidade 

 
Figura 08: Projetos Sociais da ACS 

Fonte: preparado pelo autor com base nas entrevistas e documentos consultados. 
 

Dimensões da Identidade da Marca ACS 
 
e) Identidade Nuclear ou Essencial 

Neste sentido, duas das 34 afirmações estratégicas da ACS, apontam para o desejo expresso 
dos dirigentes da empresa em criar uma identidade corporativa e da marca: “A ACS terá uma única 
marca, priorizando e promovendo relacionamentos de longo prazo e lealdade. [...] A ACS terá uma 
cultura organizacional única com estrutura flexível, respeitando as peculiaridades de cada local e 
negócio”. Os dirigentes da empresa também especificam os significados comuns que a marca deve 
ter e uma afirmação remete aos atributos que deverão agregar valor social à identidade da marca 
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ACS perante este público: “A ACS será reconhecida pela comunidade como uma empresa cidadã e 
geradora de riquezas”. 

Na visão dos gestores de nível médio, estes atributos são desdobrados em alguns 
significados, demonstrando os impulsionadores da identidade essencial da marca ACS: significados 
para empresa cidadã - projetos de responsabilidade social junto à comunidade; programas de 
voluntariado; empregabilidade a pessoas com necessidades especiais, pessoas da terceira idade e 
jovens que buscam o primeiro emprego; respeita a natureza e promove melhorias no meio ambiente; 
significados para empresa geradora de riquezas: gera muitos empregos, contribui com o 
pagamento de impostos, investe na qualificação de mão-de-obra, apóia o desenvolvimento de 
fornecedores, é uma empresa lucrativa e está crescendo no cenário nacional e internacional. 
f) Identidade expandida 

As associações com a CSR foram levantadas a partir de entrevistas com os gestores de nível 
médio, aos quais foi perguntado que atributos da responsabilidade social corporativa agregam valor 
à marca ACS e se a empresa relaciona esses atributos à sua marca. 
f.1 associações da marca como um produto: 1. no âmbito do produto, “a ACS oferece soluções 
inovadoras e personalizadas em contact center”. 2. Os atributos do produto associados à marca são: 
“tecnologia no estado da arte” 3. Qualidade/valor, “O alto nível dos talentos humanos combinado 
com um ambiente extraordinário proporcionam um serviço de qualidade superior”. 4. Usos, 
“Relacionamento com clientes usuários de empresas cuja central de atendimento seja essencial para 
o seu negócio”. 5. Usuários, “Empresas líderes em seus setores de atuação”. 6. País de origem, “A 
ACS é Brasileira até nas cores”. 
f.2 associações da marca como organização: 7. Atributos da organização, “É uma empresa 
inovadora, e investe na excelência em tudo o que faz”. “Busca soluções personalizadas, é uma 
empresa flexível e procura diferenciar seus serviços”. “Nossa empresa está equipada com 
equipamentos de primeira linha e uma moderna infra-estrutura”. “Somos uma empresa sólida e de 
alta credibilidade no mercado”. “Investimos em projetos sociais para a comunidade local e 
incentivamos a consciência ambiental, pois respeitamos a natureza”. 8. Local/global, “A ACS é 
uma empresa ALGAR, um dos maiores e mais competitivos grupos empresariais brasileiros”. “A 
ACS lidera o modelo off shore no país e esse é o nosso primeiro passo de uma estratégia mundial”. 
f.3 associações da marca como pessoa: 9. Personalidade da marca ACS, segundo a especialista em 
marketing entrevistada, a empresa quer garantir a força de sua marca a partir da honestidade, da 
integridade e da ética nas suas ações. Outras declarações de gestores de nível médio destacam a 
personalidade da marca ACS: “Somos uma empresa jovem, mas com a maturidade de um adulto”, 
“Compartilhamos o conhecimento e as experiências”. “Somos Solidários”. “A ACS é altamente 
qualificada”. 10. Relacionamento, “Respeitamos e aceitamos a diversidade cultural”. “A ACS será 
reconhecida pela comunidade como uma empresa cidadã e geradora de riquezas”. 
f.4 associações da marca como símbolo: 11. Estética, técnicos em design foram contratados para 
reformulação das marcas das empresas ALGAR, acompanhando a evolução do grupo e ao mesmo 
tempo preservando a tradição histórica e seus valores fundamentais. A solução parte do pressuposto 
que quanto menos detalhes melhor a visualização de uma marca. Assim, partindo da simplificação 
das marcas anteriores, chega-se à seta como único elemento de leitura. “Seta para cima significando 
ação, objetivo preciso”. “Seta ascendente, significando evolução, busca do futuro”. “Seta do cursor 
de informática, significando escolha, opção, decisão”. “Seta como virada de página, significando 
adiante, inovação”. A seta agregada à letra “A” de ALGAR, forma uma tipologia estilizada, única e 
personalizada. As cores Verde (seta) amarelo (box) azul (tipologia) branco (planos de fundo) 
remetem o sentimento de brasilidade à marca. “Temos orgulho de ser uma empresa Brasileira” 
ressaltam alguns dos gestores de nível médio entrevistados. 12. Tradição da marca, essa 
padronização identifica a ACS como uma empresa do grupo ALGAR e permite agregar valor no 
relacionamento mútuo com os valores consolidados pela história da empresa. “ALGAR. 50 anos 
pelos caminhos da inovação, solidez e excelência”, frase destacada no Relatório Econômico, Social 
e Ambiental Algar. 
g) Proposta de Valor 
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Segundo a especialista em marketing da ACS o valor fundamental que tem sido transmitido 
como diferencial da marca ACS é proveniente do seguinte conjunto de atributos diferenciais:  
g.1 benefícios funcionais: na visão dos gestores de nível médio observa-se unanimidade ao 
afirmarem que o diferencial da ACS é composto pelo tripé Pessoas-Ambiente-Tecnologia, o que 
significa: (1) empregados qualificados e motivados; a ACS possui pessoal de alta qualificação, 
motivação e interesse, influenciando diretamente no nível da qualidade da operação; realiza ações 
para seus profissionais, como programas de desenvolvimento pessoal e profissional, processos 
criteriosos de seleção, programas motivacionais, atividades variadas de relaxamento, aquecimento 
vocal e projetos ergonômicos; (2) ambiente  exclusivo para operações contact center; o prédio foi 
concebido visando a integração com a natureza existente no local e dimensionado segundo padrões 
de ergonomia, o que garante a melhor condição de trabalho para os profissionais; (3) tecnologia de 
ponta; equipada com aplicações de telecomunicações e informática de primeiro mundo, dispõe de 
ferramentas que garantem maior produtividade e controle da operação. 
g.2 benefícios emocionais: na visão dos gestores de nível médio, a ACS cumpre o seu papel de 
empresa cidadã ao desenvolver o espírito solidário entre seus empregados e realizar ações sociais 
junto à comunidade, como empregar profissionais de terceira idade, adolescentes e portadores de 
necessidades especiais; além disso, a empresa investe em projetos sociais com foco nas áreas de 
saúde, educação e meio ambiente, através de parceria com o Instituto Algar de Responsabilidade 
Social. Para um destes gestores, “atuar como voluntária é uma maneira de ajudar o próximo e o 
reconhecimento das pessoas ajudadas é o meu maior prêmio”. 
- g.3 benefícios de auto-expressão: os entrevistados tiveram dificuldade em apontar esta categoria 
de benefícios; o que mais se aproxima deste conceito é o fato de que a marca ACS vem se 
consolidando como padrão de excelência, inovação e compromisso social, o que reflete o 
comportamento idealizado por seus stakeholders; um dos entrevistados afirma que “hoje a moda é a 
concorrência alardear que está construindo um prédio padrão ACS”; outra entrevistada ressalta que 
o desafio da ACS é manter a identidade dos clientes com histórias, culturas e comportamentos 
diferentes: “queremos que os empregados vistam a camisa do nosso cliente, porque é uma colcha de 
retalhos, feita de vários pedaços de diferentes panos, mas cobrem o corpo todo”. 

 
3.3 ANÁLISE DO CASO 

 
O estudo de caso evidencia que os gestores da empresa consideram a gestão da 

responsabilidade social corporativa e a gestão da identidade de marca fortes geradores de 
diferencial competitivo para a ACS, envolvendo decisões que vão além do que é legalmente exigido 
e acreditam que a postura ética da empresa pode levar a uma transformação do comportamento da 
comunidade, dos clientes, dos funcionários, dos acionistas e dos fornecedores, na direção de maior 
justiça nos relacionamentos e respeito ao meio ambiente. 

Nota-se que os gestores de nível médio entrevistados associam a noção de ética à 
responsabilidade social corporativa, pois a transparência e a integridade na gestão da empresa são 
tidas por eles como uma prática enraizada na cultura organizacional, ou seja, é um valor 
compartilhado por todos e é parte da identidade da empresa, que adota princípios de humanidade 
em suas práticas e considera o envolvimento dos stakeholders no processo de tomada de decisões. 

Entretanto observou-se que a concepção de identidade de marca não está presente no cerne 
da gestão da responsabilidade social corporativa da empresa estudada. A identidade da marca ACS 
é percebida pelos pesquisados como uma construção interdependente, em interação com os valores 
preconizados pelo grupo ALGAR, do qual é parte, em um contexto de mútua influencia. 

Assim, a marca ALGAR exerce o papel de endossante, proporcionando apoio e 
credibilidade à marca ACS, que ainda é nova, pela tradição dos seus mais de 50 anos de história que 
lhe renderam o conceito de excelência em todos os negócios que empreende. 

De acordo com o modelo de análise brand equity de Aaker (1996), a análise das associações 
da marca ACS demonstra que sua identidade está sendo construída a partir do tripé ambiente-
pessoas-tecnologia, que constituem benefícios funcionais, diretamente ligados às funções de um 
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contact center e, portanto ligados a escolhas racionais, não sendo consideradas explicitamente as 
associações da marca com os valores éticos e com os projetos sociais. 

Mas esta visão está mudando, como demonstram as afirmações estratégicas declaradas no 
planejamento estratégico-tático da empresa, que explicita a intenção dos dirigentes em agregar valor 
à marca ACS a partir de uma proposta de valor que considere também benefícios emocionais e de 
auto-expressão, através das experiências e sensações emocionais de uma empresa que preza pela 
ética em seus relacionamentos e investe em projetos sociais, contribuindo para uma sociedade mais 
justa, o que determina um padrão de comportamento para aqueles que adotam a marca ACS.  

A figura 09 – Relação entre Valores Econômicos e Sociais da ACS – consolida a análise dos 
depoimentos dos gestores de nível médio da ACS e explicita as evidências de valores econômicos e 
sociais compartilhados na empresa. A partir desses valores, percebem-se as relações que cada área 
da empresa faz entre a gestão da identidade de marca e da responsabilidade social corporativa na 
ACS. 

 
VISÃO DOS 
GESTORES 

DA ACS 

VALOR ECONÔMICO 
DA MARCA ACS 

VALOR SOCIAL DA 
MARCA ACS 

RELAÇÃO IDENTIDADE DA 
MARCA X CSR 

 
 
Diretores da 
empresa 

A identidade da marca ACS 
será consolidada numa única 
marca, que prioriza e 
promove relacionamentos de 
longo prazo e de lealdade. 

A ACS deverá ser reconhecida 
pela comunidade como uma 
empresa cidadã e geradora de 
riquezas. 

A relação entre as duas categorias é 
estabelecida através das diretrizes 
estratégicas da empresa que 
direcionam recursos econômicos aos 
projetos sociais e associam valores 
sociais à identidade da marca. 

 
 
Recursos 
Humanos 

Uma empresa sólida na 
comunidade, geradora de 
emprego e renda. 

Ser um bom lugar para se 
trabalhar e manter 
relacionamentos, valorizando a 
inclusão social e a diversidade.  

Relacionamentos devem respeitar as 
individualidades dos empregados e ao 
mesmo tempo fortalecer uma cultura 
única fundamentada nas crenças e 
valores da filosofia ALGAR. 

 
 
Marketing 

Valoriza os diferenciais 
competitivos da empresa – 
pessoas, ambiente e 
tecnologia. 

Valoriza a responsabilidade 
social da empresa - dignidade, 
qualidade de vida e cidadania 

Considera os valores sociais como 
impulsionadores da identidade da 
marca ACS. 

 
Finanças 

Remunera adequadamente o 
capital investido pelos 
acionistas. 

Comprometimento de recursos 
financeiros para os projetos 
sociais. 

Os projetos sociais devem ser 
divulgados e fazer parte da identidade 
da marca ACS. 

 
 
Comercial 

Diferenciais competitivos da 
gestão de pessoas, do 
ambiente em harmonia com 
a natureza e da tecnologia no 
Estado da Arte. 

Reconhecimento de que a 
empresa é cidadã. 

Considera que os certificados e 
prêmios conquistados, somados ao 
reconhecimento de  empresa cidadã 
colabora para a identidade da marca 
ACS. 

 
Infra-estrutura 

Adoção do estado da arte em 
tecnologia e profissionais 
qualificados. 

Consciência ambiental da 
ACS. 

A identidade da marca ACS está 
diretamente associada à sua 
consciência ambiental em harmonia 
com alta tecnologia. 

 
Tecnologia da 
Informação 

Mais de 60% das pessoas 
que trabalham no setor de TI 
tem alguma certificação. 

A tecnologia está em harmonia 
com o meio ambiente. 

Equilíbrio entre a solidez da 
organização, qualificação tecnológica 
e a valorização do meio ambiente, 
associam valores econômicos e sociais 
à identidade da marca ACS. 

 
Operações 

Geração de empregos. Harmonia entre pessoas, 
ambiente e processos como o 
diferencial agregado à 
identidade da marca ACS 

Projetos de inclusão social e a geração 
de empregos complementam a 
identidade da marca ACS como uma 
empresa cidadã 

 
 
Qualidade 

Indicadores de qualidade 
ACS apontam alta 
produtividade.  

Aderência às exigências legais 
e normas ambientais 
aplicáveis; gestão de resíduos 
que auxilia a prevenir a 
poluição; uso racional da 
energia e educação ambiental. 

princípios sócio-ambientais como 
ações de CSR impulsionadores da 
identidade da marca ACS. 

 
 
Atendimento 

Geração de emprego e renda. título de uma das melhores 
empresas para trabalhar no 
Brasil, resultado dos programas 
de desenvolvimento pessoal e 
dos projetos ergonômicos, que 
conferem elevado nível de 

CSR significa proporcionar felicidade 
às pessoas, com ações que promovem 
a qualidade de vida dos empregados, 
isso deve estar implícito na identidade 
da marca ACS. 
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motivação, comprometimento e 
qualidade dos profissionais. 

 
Figura 09: Relação entre Valores Econômicos e Sociais da ACS 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Importante ressaltar que os gestores se referem à identidade de marca como sendo imagem 

ou reputação. Isto demonstra que os gestores incorrem na “armadilha da imagem da marca”, 
descrita por Aaker (1996) e se preocupam com as percepções externas associadas à marca, 
procurando adaptar-se a cada mudança, o que pode configurar-se numa crise de identidade, pois não 
é possível agradar a todos modificando a personalidade diante de cada reivindicação. 

Concluindo, na visão dos gestores de nível médio da ACS percebe-se uma diversidade de 
valores compartilhados que se complementam e podem ser resumidos em dois valores 
fundamentais, constituintes da identidade nuclear da marca ACS: 

- valor econômico – a ACS demonstra potencial para gerar e distribuir riqueza aos seus 
stakeholders, o que se traduz na dimensão econômica e na dimensão filantrópica da CSR; assim, no 
sistema de gestão da identidade da marca ACS associa-se o benefício funcional de uma empresa 
geradora de riqueza, através dos impostos, empregos, qualificação, excelência dos serviços 
prestados e rentabilidade. 

- valor social – a ACS mantém investimentos em projetos sociais e em programas de 
voluntariado, promove a consciência ambiental de respeito à natureza com práticas de reciclagem, 
reutilização e redução do consumo, alicerça sua identidade em princípios e valores éticos no 
relacionamento com os stakeholders. 

Por fim, responde-se ao problema de pesquisa proposto – como o corpo gerencial de nível 
médio da ACS – Algar Call Center Service S/A – estabelece a relação entre a gestão da 
Responsabilidade Social Corporativa (CSR) e a gestão do Sistema de Identidade de Marca?  

Embora este estudo tenha levantado evidências que demonstram a intenção dos gestores em 
relacionar a gestão da CSR com a gestão da identidade da marca ACS, esta relação não está 
consolidada nas práticas dessas áreas, mas tende a ser estabelecida no médio prazo, pois está 
claramente declarada nas afirmações estratégicas da empresa e conta com o total apoio dos 
principais dirigentes. 

A gestão das duas categorias ainda ocorre de forma desassociada, prevalecendo na área de 
marketing o reforço de benefícios funcionais e de caráter econômico na formação da identidade 
nuclear da marca, sem considerar os benefícios emocionais e de auto-expressão relativos aos 
valores éticos e sociais evidenciados junto aos gestores das outras áreas da empresa, que poderiam 
expandir a identidade da marca ACS e constituir uma proposta de valor que integre os atributos 
sociais evidenciados na pesquisa. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 
Chegamos ao início do século XXI com poucas certezas, muitos problemas e desafios.  
Muitos de nós nos sentimos completamente perplexos diante dos conflitos e patologias que 

deterioram valores antes reconhecidamente considerados necessários entre os povos ocidentais, 
como o conceito de liberdade, base das democracias do sistema econômico capitalista, de acordo 
(FRIEDMAN; 1984). 

Segundo a teoria da ética nos negócios, a história como um fluxo linear, unívoco e 
progressivo de fatos, é agora forjada a partir da diversidade de expressões culturais de cada homem 
e mulher, que com suas narrativas singulares do presente geram, por um lado um saber capaz de 
produzir e fazer circular a riqueza (bem objetivo – valor econômico), por outro lado consolidam 
valores que dão sentido à existência humana (bem subjetivo – valor social).  

O estreitamento das relações entre a dimensão econômica e a dimensão social nas empresas 
pode gerar bons frutos para a sociedade e parecem crescer em importância as abordagens que 
consideram relações baseadas em valores éticos e coerentes com a cultura dos envolvidos. 
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Na literatura estudada prevalece uma associação negativa ao termo marketing, quando 
associado ao social, sugerindo ações empreendidas em benefício próprio da empresa em detrimento 
dos stakeholders. Neste contexto, algumas empresas estão motivadas a investir recursos em 
questões sociais apenas com interesses de curto prazo, por uma questão de sobrevivência. Outras 
estão percebendo a relevância estratégica desse comprometimento ético no longo prazo para o 
desenvolvimento econômico e social. 

A partir deste estudo outras questões mostram-se inquietantes e sugerem futuras pesquisas a 
serem realizadas, tais como:  

− Estudar, sob a ótica da BE, em que medida outras organizações brasileiras praticam seus 
valores declarados, especificamente no âmbito da responsabilidade social corporativa, ao 
expandirem suas identidades de marca. 

− Ampliar o estudo, sob a ótica da BE, da responsabilidade social corporativa em empresas 
internacionais, multinacionais, transnacionais, supranacionais e globais, segundo conceituações de 
McIntosh et. al. (2001),  que enfrentam o desafio de se apresentar com múltiplas identidades de 
marca diante das diferentes culturas dos países em que operam. 

– Realizar estudos quantitativos, avaliando os impactos das decisões tomadas no sistema de 
gestão da CSR e da identidade de marca perante os stakeholders em uma amostra representativa de 
empresas por segmentos de atuação. 

Cabem aqui também algumas contribuições para a empresa pesquisada. Apesar das 
evidências de que a ACS estabelece compromissos éticos nas relações entre a gestão da CSR e da 
identidade de marca, a empresa poderá ampliar estas relações ao incluir em suas declarações 
estratégicas diretrizes para a implementação de projetos e ações (como o endomarketing, por 
exemplo) para alinhar e consolidar a ética do comprometimento dos seus funcionários com a prática 
dos valores estabelecidos como base da cultura voltada para a responsabilidade social corporativa.  

A maior aproximação do sistema de gestão da CSR e da identidade de marca poderá auxiliar 
na construção de uma proposta de valor que integre benefícios funcionais, emocionais e de auto-
expressão à marca ACS, que lhe confiram associações duradouras, com significado estético e ético 
capaz de traduzir o relacionamento desejado pelos administradores com os seus stakeholkders ao 
longo da existência da empresa. 

Incluir afirmações estratégicas para outros stakeholders, além dos cinco que definiu 
privilegiar (comunidade, clientes, empregados, acionistas e fornecedores) e aumentar o 
envolvimento desses interlocutores no processo de tomada de decisões, poderá contribuir para 
ampliar o compromisso ético e o valor social da marca ACS. 

Recomenda-se também a implementação do sistema de identidade de marca para a gestão do 
valor econômico-social da marca ACS, dadas as evidências que os gestores de nível médio 
incorrem na “armadilha da imagem da marca” (AAKER, 1996). 

A partir dessas perspectivas, espera-se que a empresa passe a atuar como agente participante 
na transformação social e no desenvolvimento do bem comum, ao disponibilizar para as questões 
sociais os mesmos recursos aplicados ao seu negócio, com as devidas adaptações sem se ater apenas 
aos resultados financeiros do balanço econômico, buscando avaliar a sua contribuição à sociedade e 
se posicionando de forma pró-ativa nas suas contribuições para os problemas sociais. 

Também se espera que estas práticas possam trazer ganhos à empresa promotora, agregando 
valor social à sua reputação; aumentando a consciência de responsabilidade social de suas 
lideranças; melhorando o clima organizacional; aumentando a satisfação e motivação decorrente do 
aumento de auto-estima pelo reconhecimento e orgulho diante da participação na melhoria da 
sociedade em que se insere, embora esta correlação não esteja consolidada por estudos conclusivos. 

Concluindo, é estimulante o desafio que a temática social propõe aos pesquisadores da área 
de marketing, de equacionar objetivos de mercado e objetivos sociais, procurando entender a 
natureza, os antecedentes e as consequências da relação da gestão da responsabilidade social 
corporativa com as práticas mercadológicas, particularmente a gestão do sistema de identidade de 
marca, num ambiente em que múltiplas culturas convivem lado a lado, suscitando conflitos éticos 
na busca do equilíbrio entre o eu e o nós. 
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