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Resumo:
A fim de complementar os conceitos sobre responsabilidade social empresarial (RSE), Carroll
(1979, 1991) propôs um framework de análise segmentado nas perspectivas: econômica, legal,
ética e filantrópica (discricionária). O objetivo desta pesquisa é analisar se as percepções
propostas por Carroll (1979, 1991) são explicitadas pela Cemig GT. A pesquisa se configura
como um estudo de caso, o qual foi desenvolvido a partir de análise de conteúdo das
informações disponibilizadas nos relatórios de sustentabilidade (2005 e 2015) da empresa. Os
resultados indicam que a perspectiva ética foi a mais explicitada nas formulações das práticas
sociais da Cemig GT, esta perspectiva também foi a que mais recebeu investimentos
financeiros, seguida das perspectivas filantrópica, econômica e legal. Identificou-se que apesar
das quatro perspectivas não estarem presentes em todas as ações sociais praticadas pela
companhia, ao longo dos dois períodos em média 20% das ações abrangeram aspectos de mais
de uma das perspectivas proposto por Carroll (1979,1991). Além disto, das cinco ações de RSE
que tiveram continuidade ao longo dos períodos analisados, 63% delas eram adeptas a duas ou
mais perspectivas da teoria de Carroll (1979, 1991).
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Perceptions of Corporate Social Responsibility proposed by
Carroll: an analysis of Cemig GT sustainability report

Abstract
In order to complement the concepts of corporate social responsibility (CSR), Carroll (1979,
1991) proposed a analysis framework segmented in perspectives: economic, legal, ethical and
philanthropic (discretionary). The objective of this research is to analyze if the perceptions
proposed by Carroll (1979, 1991) are evidenced by Cemig GT. The research is configured as a
case study, which was developed based on content analysis of the information company's
sustainability reports (2005 and 2015). The results demonstrate that the ethical perspective was

the most explicit in social practices of Cemig GT, and as well received the most financial
investments, followed by philanthropic, economic and legal perspectives. It was identified that
although the four perspectives were not present in all social actions of the company, on average
20% of the actions covered aspects of more than one of the perspectives proposed by Carroll
(1979, 1991). Five CSR actions had continuity over the periods analyzed, and 63% of them
were adherents to two or more theory perspectives of Carrol (1979, 1991).
Keywords: Corporate Social Responsibility, Carroll (1979, 1991), Cemig GT.

1 Introdução
Pesquisas realizadas indicam que em meados de 1960, nos EUA e Europa, surgiram
movimentos sociais relacionados a: direitos civis, dos consumidores, ambientais entre
outros, resultando em pressões sociais para as empresas aderirem uma postura mais
responsável; neste momento, começaram a surgir as bases para a RSE (CARROLL,
SHABANA, 2010). Desde então, o conceito de RSE passou por diversas alterações e
debates visto suas dimensões, práticas e alcances.
Neste sentido, houve os que defendiam a idéia de que a prática de responsabilidade
social por meio das empresas prejudicaria seus lucros, e que a busca pelo bem estar
social é função do governo (CARROLL, SHABANA, 2010). E aqueles que, pelo
contrário, defendem a prática de RSE ao acreditar que as ações sociais contribuem tanto
para o bem estar da sociedade, quanto para fins econômicos, como reflexo de uma
melhoria na visão dos agentes internos e externos à empresa (GOUVÊA, OLIVEIRA,
2010).
Carroll (1979, 1991) como base de raciocínio, apresenta quatro perspectivas como guias
no desempenho empresarial para um alinhamento com a responsabilidade social.
Segundo Carroll (1979) na base do desempenho é evidenciada a responsabilidade
econômica, retratando a busca pelo lucro, em seguida a execução da legal, em que se
deve cumprir as leis, a próxima percepção é a responsabilidade ética representando o
fazer justo, sem causar danos, e por fim a filantrópica em que a empresa deve atuar
como um bom cidadão e colaborar com melhorias na qualidade de vida.
Ainda, em uma visão macro, o desenvolvimento social e empresarial pode ser avaliado
em conjunto com o do setor de energia. Desde o começo da civilização a evolução de
ambos está interligada, a fim de acompanhar a evolução da sociedade e suprir suas
demandas, os meios de geração de energia foram se aperfeiçoando. Em especial, a partir
da Segunda Guerra Mundial, o sistema que era basicamente formado pela geração a
partir de fontes primárias, como a lenha, cedeu lugar a dois novos sistemas: o elétrico
para suprir as necessidades das cidades e de algumas indústrias e o de petróleo e gás,
destinados aos transportes e outros ramos industriais (CARVALAHO, 2014).
Neste sentido esta a pesquisa busca: Analisar se as percepções propostas por Carroll
(1979, 1991) são explicitadas pela Cemig GT. Assim, busca-se responder ao seguinte
questionamento: Qual das percepções propostas por Carroll (1979, 1991) é explicitada
pela Cemig GT e em qual percepção a empresa realizou maiores investimentos
financeiros?
A pesquisa foi realizada em uma empresa de capital aberto do ramo de energia elétrica
com o segmento de geração. Para a seleção da empresa foi considerado a classificação
no ranking das 500 maiores em vendas, presentes na edição especial da Revista Exame:
Melhores e Maiores de 2016, que disponibilizassem as demonstrações para análise,
período da coleta de dados do estudo. Os dados analisados referem-se aos exercícios de

2007 e 2015, sendo o período de coleta determinado entre os meses de maio a agosto de
2016.
2 Perspectivas propostas por Carroll
Desde o início da discussão sobre RSE, muitas definições foram formuladas abrangendo
um vasto leque de atividades. Archie B. Carroll, a fim de atender plenamente a gama de
obrigações empresarias com a sociedade, sugere a realização de responsabilidades
econômicas, legais, éticas e filantrópicas (discricionárias) no desempenho empresarial.
Carroll (1979) apresenta estas perspectivas em sua literatura denominada A ThreeDimensional Conceptual Model of Corporate Performance, em que procurou refletir as
diversas visões de RSE oferecidas anteriormente de uma forma mais completa, e
contribuir para a identificação das razões para as ações empresariais.
Tendo em vista que as organizações empresariais historicamente foram criadas como
entidades econômicas projetadas para fornecer bens e serviços para os membros da
sociedade e o lucro estabelecido como o principal incentivo para o empreendedorismo,
Carroll (1979) apresenta a responsabilidade econômica como a base para todas as outras
responsabilidades empresariais, pois com o alcance dela, as demais se tornam
consideráveis.
No entanto, para o alcance dos resultados econômicos, espera-se que as organizações
sigam as leis e os regulamentos sob os quais as empresas estão sujeitas; nesse sentido, é
proposta a segunda perspectiva, a de responsabilidade legal (CARROLL, 1979). Esta
perspectiva reflete uma visão de “ética codificada”, conforme explana Carroll (1991)
em sua literatura denominada The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward
the Moral Management of Organizational Stakeholders, incorporando noções básicas
de operação conforme o estabelecido pelos legisladores, representando o cumprimento
parcial do “contrato social” entre o mundo empresarial e a sociedade.
Ainda, com o objetivo de incorporar práticas esperadas ou proibidas por membros da
sociedade, mesmo não codificadas em lei, sugere-se a perspectiva ética (CARROLL,
1979). Ademais, são considerados níveis de desempenho ético sugerido com base na
filosofia moral, como princípios de justiça e utilitarismo, em que resultam em uma
preocupação com os consumidores, acionistas e empregados, ou seja, o respeito com a
comunidade quanto ao justo e a preservação dos direitos morais dos stakeholders
(CARROLL, 1991).
Por fim, sugere-se a perspectiva filantrópica, enquadrando ações empresariais em
resposta às expectativas da sociedade em serem cidadões corporativos ativos e
responsáveis; isto inclui a participação em atos ou programas para promover o bemestar social. (CARROLL 1979; CARROLL, 1991).
A pirâmide da responsabilidade social corporativa proposta por Carroll (1991)
representa uma metáfora, em que retrata os quatro componentes distintos que, em
conjunto, constituem o todo. Começa pela responsabilidade econômica como o bloco de
construção base, significando que é ele quem sustenta os demais. Ao mesmo tempo,
espera-se que o negócio obedeça a lei, pois é a codificação do aceitável e inaceitável no
comportamento social, representado pela responsabilidade legal, que apesar de ser
apresentada como a camada seguinte, pode ser compreendida como coexistindo com a
responsabilidade econômica visto constituir os preceitos fundamentais do sistema
empresarial (CARROLL, 1991).
Seguindo a pirâmide, a próxima camada é a de responsabilidade ética que de forma
fundamental busca fazer o que é justo e minimizar danos às partes interessadas

(empregados, consumidores, o meio ambiente, e outros), em que deve interagir com a
legal apesar de serem apresentadas em camadas distintas, uma vez que ela influência os
empresários a expandir suas ações acima do previsto em lei. Por fim, a responsabilidade
filantrópica apresentada no topo da pirâmide (CARROLL, 1991). De forma geral,
Carroll (1991) conclui que se espera de uma gestão empresarial esforços para obtenção
de lucro, obedecer a lei, ser ética e um ser bom cidadão corporativo.
As perspectivas propostas por Carroll (1979, 1991) visam explicar o encadeamento de
ações vinculadas com a RSE, se mantém atualmente. No contexto nacional, as pesquisas
realizadas junto à revistas com classificação Qualis Capes fazem menção ao autor em
33% dos textos identificados, a título de ilustração foi estruturado o quadro 1, no qual
são apresentados alguns elementos do trabalhos que abrangem o modelo proposto por
Carroll.
Autor

Objetivo

Branco,
Vergara
(2001)

Discutir o conceito de
organização
humanizada, além de
apontar e justificar a
necessidade e a
possibilidade de sua
viabilização

Identificar como uma
empresa multinacional
de papel e celulose
Bittencourt,
desenvolve programas
Carrieri
sociais em uma região
(2005)
compreendida por 47
municípios no estado
de Minas Gerais

Bragato,
Graziano,
Siqueira,
Spers
(2007)

Estabelecer uma
análise comparativa
entre as externalidades
negativas e as ações
sociais praticadas nas
usinas paulistas de
cana-de-açúcar e
verificar se estas
últimas tinham um
papel compensatório

Gouvêa,
Oliveira
(2010)

Detectar a importância
que é dada às ações de
RSE em termos de
contribuição para a
decisão de compra dos
consumidores

Coleta de dados

Resultado
Ações humanizadas são vistas como
fonte de diferenciação em um
ambiente de negócios, refletindo na
decisão de compra dos clientes e
Analisou materiais
atraindo profissionais talentosos
publicados sobre o assunto e
interessados por empresas
os projetos sociais
comprometidas com o crescimento
realizados por empresas
das pessoas e com causas sociais e
brasileiras
ecológicas. Conclui-se que se
clientes fiéis e empregados
talentosos representam diferencial
competitivo
A RSE se situa num contexto mais
significativo que mero discurso
Entrevistas com conteúdo
empresarial. Aliada à prática
sobre políticas de
filantrópica, a organização, ao
desenvolvimento local,
desenvolver programas
preservação ambiental e
comunitários, busca não apenas o
concepção de
fortalecimento da própria imagem,
responsabilidade social
como também o desenvolvimento
interno de competências
Notou-se que o foco das ações
sociais está concentrado nas áreas
educacional e ambiental, e que estas
Análise de relatórios
se confundem com assistencialismo,
elaborados pela União da
não sendo propriamente iniciativas
Indústria de Cana de Açúcar
de RSE. Quanto as externalidades
(Única) e entrevistas com
negativas provocadas pelo setor e as
assistentes sociais de 55
ações desenvolvidas, identificou-se
usinas agregadas à Unica
iniciativas que não atendem à
reversão do quadro de degradação
provocado pela atividade
Conclui que a RSE é um fator de
A coleta iniciou com
pouca importância sobre a decisão de
levantamento de aspectos compra, quando comparado a outros
importantes para a tomada
fatores como: qualidade e sabor.
de decisão de compra, e
Evidenciou, também, que as
posteriormente aplicou-se empresas não vinculam suas marcas
questionário a 300 pósa temas e ações sociais, ao menos na
graduandos de uma
intensidade necessária para que os
universidade paulista
consumidores a conheçam e
lembrem-se disso

Constatou que os gerentes
Entrevistas com dirigentes
incorporam os conceitos da empresa,
da área de RSE do O
Boticário de Pinhais e com tomando como verdade seus valores
e crenças, definindo uma forte
gestores das empresas
cultura de responsabilidade social.
fornecedoras. Analisou
Notou-se que os fornecedores
documentos, site
apresentam crenças e valores
institucional e aplicou
semelhantes em relação ao
questionário aos
comprometimento com o cliente
fornecedores
Verificar se as grandes Questionário aplicado via eConstatou que a maior parte das
mail aos funcionários das
indústrias do Paraná
empresas possuem departamento de
áreas de marketing e gestão
estão utilizando das
Lopes,
marketing formalizado e práticas na
ambiental de 48 empresas
práticas de marketing
Pacagnan
área socioambiental, mantêm
de grande porte (acima de
verde e se mantêm
(2013)
sistemas de gestão ambiental e
500 funcionários)
projetos de gestão
utilizam práticas de marketing verde
cadastradas na FIEP
socioambiental
Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)
Analisar o significado
atribuído pelos
dirigentes e pelo
Nakayama,
stakeholder fornecedor
Teixeira
às estratégias e ações
(2011)
de responsabilidade
social na empresa O
Boticário

Quadro 1: Pesquisas correlatas ao tema.

Com relação aos textos pesquisados observou-se, por exemplo: foco na análise das
práticas de divulgação das informações sobre RSE, textos que realizaram comparações
entre variáveis mais específicas, como relacionados à períodos, ao setor de atuação e
daquelas adeptas a algum modelo de divulgação das informações socioambientais, e
textos que abordam as perspectivas de Carroll quanto à RSE como forma de contribuir
na solução das problemáticas socioambientais.
3 Metodologia da pesquisa
A metodologia da pesquisa está dividida em duas partes, a primeira é constituída pelo
referencial teórico e a segunda é relativo a uma pesquisa empírica por meio de análise
de conteúdo. Especificamente no que se refere a análise de conteúdo Bardin (2007)
explica três momentos (pré análise, exploração do material e tratamento dos resultados).
A pré análise é a fase de organização, a qual tem por objetivo tornar operacional e
sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir um esquema preciso no
desenvolvimento das operações sucessivas, possuindo geralmente três missões: a
escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos
objetivos, e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final
(BARDIN, 2007).
Dessa forma, a seleção da empresa, em que foi realizado o estudo de caso foi guiada
pelos critérios de ser companhia de capital aberto presente no ranking das 500 maiores
em vendas presentes na edição especial da Revista Exame: Melhores e Maiores de 2016
classificadas entre as 3 primeiras posições, que realize suas atividades no setor de
energia elétrica no ramo de geração, condicionado a disponibilidade dos relatórios a se
analisar (2007 e 2015). Deste modo foi selecionada a Cemig GT como objeto de estudo.
Dessa forma, a fim de atender o objetivo estabelecido, mediante leitura dos relatórios da
companhia e dos períodos selecionados, foram organizados em planilha eletrônica os
dados necessários para a análise, como por exemplo: o nome da ação social, os
objetivos que se pretendiam alcançar com a realização da ação, direcionamento,
perspectiva alinhada à descrição da ação, análises verticais e horizontais das
informações monetárias, a fim de identificar qual a participação de cada perspectiva e os
respectivos investimentos financeiros no valor total, como, também, determinar
variações entre os anos de 2007 e 2015.
O segundo polo é a exploração do material, que segundo Bardin (2007), seria apenas a

administração sistemática das regras previamente formuladas na fase da pré análise. Por
fim, executou-se a etapa de tratamento dos resultados obtidos, que se refere ao
tratamento dos resultados brutos em resultados significativos e válidos, em que o
analista propõe inferências e interpretações a propósito dos objetivos previstos ou que
digam respeito a outras descobertas inesperadas (BARDIN, 2007).
4 Análise de dados
Na seção 4.1 serão apresentados os objetivos das ações sociais praticadas pela Cemig
GT durante os anos selecionados (2007 e 2015), descrevendo a conformidade com a
Teoria de Carroll (1979,1991), além de informar o percentual de participação de cada
perspectiva nas práticas das companhias para cada ano e sua correspondente variação. A
seção 4.2 possui como objetivo a evidenciação dos investimentos realizados para cada
perspectiva e a identificação de qual delas recebeu maior aplicação de recursos.
Por fim na 4.3 foi realizada a análise das ações sociais, sendo divididas em sociais,
ambientais e internas, critério utilizado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE).
4.1 Ações socioambientais Cemig Gt E vínculo com as perspectivas de Carroll
A partir da tabulação de dados adquiridos por meio da leitura dos relatórios de
sustentabilidade, foi possível a identificação dos objetivos de cada ação, sua
continuidade e a devida adequação com a teoria de base, sendo este item, como forma
de auxiliar a interpretação, traduzido em percentuais, de modo a fornecer informações
como a de suas respectivas variações entre os anos; tais informações serão descritas de
forma individual nos itens seguintes.
A Cemig GT, responsável por gerar, transmitir e distribuir energia elétrica, está
localizada no estado de Minas Gerais. Em dados disponíveis no relatório de
sustentabilidade de 2007, observou-se o desenvolvimento de 37 ações sociais. Dentre
essas ações, identificaram-se ações destinadas à universalização do acesso e uso de
energia elétrica, bem como a modernização dos sistemas de iluminação e o
fornecimento de informações sobre eficiência energética, a fim de reduzir o consumo de
seus clientes.
Apresentaram, também, ações destinadas à preservação do meio ambiente, como
medidas para a conservação da ictiofauna afetada por seus reservatórios hidrelétricos,
ações voltadas aos seus empregados, tanto no lado profissional como pessoal; também
houve a prática de ações direcionadas aos clientes a fim de proporcionar facilidades
como fatura em braile, e projetos destinados a auxiliar instituições voltadas para o
trabalho social.
Identificou-se nas 37 ações que 41% se relacionam com a perspectiva econômica, 14%
possui fundamentação legal, 62% observa aspectos éticos em suas formulações e em
62% considerou-se características filantrópicas. Para o critério de relevância, que é
possuir mais de duas perspectivas na formulação e execução das ações sociais,
constatou-se para o exercício de 2007 a prática de sete ações relacionadas com as
perspectivas econômica, ética e filantrópica, e apenas uma relacionou-se com as quatros
perspectivas propostas por Carroll (1979, 1991).
Dentre os projetos classificados pelo uso de três percepções, estão o Projeto Reluz e o
Programa Cresce Minas, com investimentos previstos de R$ 14 milhões e R$ 759
milhões respectivamente. Estes projetos assemelham-se quanto aos objetivos, pois
prezam modernizar o sistema de iluminação pública com a introdução de tecnologia

mais eficiente, causando redução do consumo e de gastos com manutenção; possuindo
apenas públicos diferentes, o Reluz é destinado a segurança nas vias públicas e o Cresce
Minas é direcionado aos novos mercados de consumo frente ao crescimento do estado.
Podendo identificar uma postura ética da companhia quanto ao melhoramento dos
serviços prestados e filantrópico pela realização de investimentos destinados em
beneficio a qualidade de vida e a segurança da sociedade.
Há também a realização do Programa de Eficiência Energética – PEE, Projeto Conviver
e Programa Integração Eficiente Sustentável – IES em que oferecem orientação quanto
a eficiência energética e implantação de novas tecnologias, se diferindo pelo público
alvo; o Projeto Conviver é um projeto do PEE e se destina aos clientes de baixa renda
da região metropolitana de Belo Horizonte e o IES tem por foco as comunidades rurais.
Possuem investimento na ordem de R$ 15 milhões para o PEE, R$ 5 milhões para o
Conviver e R$ 5,5 milhões referente ao IES.
Os dois últimos projetos relacionados às três perspectivas são Campos de Luz e P&D,
com investimentos de R$ 18 milhões e R$ 7 milhões, respectivamente. No Projeto
Campos de Luz identifica-se caráter ético e filantrópico pela execução de obras de
iluminação e adequação de equipamentos em campos de futebol amador em
comunidades carentes, a fim de promover a prática esportiva e prevenir problemas de
ordem social. O P&D não se classificou como de caráter legal por não apresentar
informação sobre a legislação, a qual sustenta o investimento.
O único programa que mostrou relação com as quatros perspectivas, e assim alinhado
com a Teoria de Carroll (1979, 1991), é o Programa Luz para Todos, com investimento
na ordem de R$ 1.599 milhões e orientado pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. O
projeto objetiva a universalização da energia elétrica e devido à grande abrangência,
espera-se uma longa duração, com previsão total de alcance para 2015 a 2018.
Identifica-se caráter ético da companhia e filantrópico visto ser direito de todos o
serviço de energia elétrica e de contribuir para o bem estar social.
Para o exercício de 2015, a Cemig GT praticou 29 ações sociais, das quais 59%
apresentaram caráter econômico, 7% legal, 90% relacionaram-se com a perspectiva
ética e 59% apresentaram características filantrópicas. Sobre o foco das ações sociais,
mantiveram-se os apontados em 2007 e houve um aumento representativo em projetos
voltados para a busca de fontes renováveis de energia elétrica. Quanto a relevância, 6
ações se relacionaram com as perspectivas econômica, ética e filantrópica, e duas se
mostraram em acordo com a Teoria de Carroll (1979, 1991).
O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Projeto Conviver e o Programa de
Eficiência Energética se mantiveram, com distinção nos valores de investimento
comparados a 2007, sendo de R$ 30 milhões, R$ 5,3 milhões e R$ 370 milhões. Outra
diferença foi de que a partir de 2008 o PEE para a ser sustentado pela Resolução n° 300
da Aneel, a qual definiu obrigatoriedade de investimentos em eficiência de energia
elétrica a partir daquele ano, sendo assim, o Programa de Eficiência Enérgica passa a
estar de acordo com a Teoria de Carroll e relacionando-se com as quatro perspectivas
definidas pelo autor.
Sobre o P&D ainda, citou-se no relatório 3 novos projetos integrantes do programa, o
Conviver Solar I e II e os projetos de substituição de chuveiros elétricos em hospitais
públicos, entidades filantrópicas e Instituições de Longa Permanência para Idosos por
sistemas de aquecimento solar. Nos três casos identificam-se caráter econômico, ético e
filantrópico, caracterizados pela informação do valor investido, pela preocupação em
otimizar os serviços aos seus clientes e por atender as expectativas da sociedade em

serem cidadãos corporativos ativos e responsáveis. O último projeto que se identificou
as três perspectivas foi o Programa Peixe Vivo, com investimento de R$ 6,2 milhões
objetivando a conservação da ictiofauna afetada no processo de geração de energia.
Para finalizar, o Programa de Eletrificação Rural, iniciado em 2012, é o segundo
programa que atendeu 100% a Teoria de Carroll (1979,1991), em que identificou-se a
perspectiva econômica na informação de investimento de R$ 109 milhões, a legal por
estar de acordo com Resolução Normativa 414 da Aneel, a qual visa a universalização
energética na zona rural, e o caráter ético e filantrópico identificado, assim como o
Projeto Luz para Todos, na ação de proporcionar energia elétrica a essa região e de
contribuir para a qualidade de vida rural.
4.2 Investimentos destinados às perspectivas
Para esta análise foram considerados os percentuais de incidência de cada perspectiva
nas ações sociais da companhia selecionada, para 2007 e 2015 juntos, e aplicados no
investimento financeiro informado. A Cemig GT, dentre as 66 ações sociais praticadas
nos anos de 2007 e 2015, apresentou caráter econômico em 24% delas, legal em 5%, e
ético e filantrópico em 39% e 32%, respectivamente. Somando esta interpretação a
informação que durante os dois períodos a companhia investiu um montante de R$
1.398.901.304,54 em ações sociais, encontra-se o investimento financeiro para cada
uma das perspectivas, que foi o seguinte: R$ 334.250.754,18 investidos na perspectiva
econômica, R$ 74.277.954,37 na perspectiva legal, R$ 544.704.932,74 de investimentos
em ações com caráter ético e R$ 445.667.672,24 em ações de característica filantrópica.
De forma geral, quando analisado os dados de forma conjunta, pode-se compreender
que a perspectiva que recebeu maiores investimentos financeiros e consequente maior
atenção por parte da companhia de energia elétrica selecionada, foi a perspectiva ética,
seguido da filantrópica, econômica e legal. Destaca-se a companhia Cemig GT como a
que realizou maiores investimentos financeiros, principalmente na perspectiva ética.
4.3 Análise mediante classificação IBASE
A partir de um segundo critério referente a natureza das ações sociais praticadas pelas
companhias, utilizado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(IBASE), o qual classifica as ações em ambientais, sociais ou internas de acordo com o
seu direcionamento, resultou em interpretações adicionais relevantes a esta pesquisa.
Dentro dessa classificação, pode-se observar que a Cemig GT realizou no exercício de
2007 um maior número de ações de natureza social, representando 51% do total das
práticas, seguido por ações destinadas ao público interno (41%) e por ações ambientais
equivalendo a apenas 8% do total. Este resultado quando comparado ao exercício de
2015, identificou uma diminuição em 16% em ações de natureza social, um aumento de
333% em ações de caráter ambiental e uma queda nas ações ao público interno, visto
não realizarem ações internas durante o período de 2015; ressalta-se ser uma queda
significativa, visto no período de 2007 realizarem o equivalente a 41% em ações
destinadas aos funcionários. Em se tratando da continuidade das ações, verificou-se que
três ações de caráter social e duas de ambiental se mantiveram entre 2007 e 2015; sendo
válida a informação de que tais ações apresentaram aderência de 50% a 75% aos
aspectos propostos na Teoria de Carroll (1979, 1991).
Sobre a evolução dos investimentos financeiros referentes à Cemig GT observou-se
variações para a categoria social, em que o percentual de investimento caiu em 37%
recebendo total influência da diminuição do número de ações nesta categoria, a
ambiental aumentou em 437%. No entanto a explicação deste percentual não está no

aumento de investimentos financeiros, e sim no aumento no número de ações e de uma
maior disponibilidade de informação, visto que no relatório de 2007 a empresa
informou o investimento de apenas um projeto e em 2015 de cinco; para a interna, a
queda se deu pelo fato de não terem realizado ações desta natureza no exercício de
2015.
Além das informações dispostas acima observou-se que quando avaliado a continuidade
das ações nota-se que a Teoria de Carroll (1979, 1991) está presente em todas elas, com
um alto grau de adesão das perspectivas propostas em suas formulações e práticas.
5 Considerações finais
Durante décadas o conceito de responsabilidade social vem sendo aprimorado de modo
a transmitir sua essência e evidenciar a sua conexão com o desempenho empresarial.
Carroll em meados de 1979, formulou uma teoria de RSE, aprimorada em 1991, em que
a partir da incidência de quatro perspectivas (econômica, legal, ética e filantrópica) sob
o desempenho empresarial, este estaria alinhado com uma efetiva prática responsável no
ambiente nos quais estão inseridas.
Dessa forma, esta pesquisa, a partir da seleção da Cemig GT em análise aos relatórios
de sustentabilidade, fornecidos via websites da companhia observou que quanto ao
questionamento de qual das percepções propostas por Carroll (1979, 1991) é explicitada
pela empresa, a perspectiva ética é a que mais incide sobre as práticas sociais, sendo
seguida pela perspectiva filantrópica, econômica e legal. Vale ressaltar, que a partir de
uma classificação alternativa, quanto ao direcionamento das ações formulado pelo
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), pode-se observar que a
Cemig GT realizou um maior número de ações com objetivos sociais.
Pode-se concluir, também, que apesar das quatro perspectivas não estarem presentes em
todas as ações sociais praticadas pela companhia, ao longo dos dois períodos em média
20% das ações abrangeram aspectos de mais de uma das perspectivas. Das cinto ações
que tiveram continuidade ao longo dos períodos analisados, 63% era adeptas a mais de
50% das perspectivas prevista por Carroll (1979,1991), o que evidencia a tendência de
ações de RSE que atendam a mais de uma perspectiva se configurem como mais
robustas, isto porque o fator de continuidade ser um ponto positivo quando se trata de
ações sociais.
Quanto ao questionamento: em qual se realizam maiores investimentos financeiros,
obteve-se um resultado semelhante ao da primeira questão, a perspectiva ética foi a que
mais recebeu investimentos financeiros, seguido da filantrópica, econômica e legal.
Observou-se que a companhia não disponibiliza o valor do investimento para todas as
ações sociais, sendo possível identificar menos de 50% dos valores vinculados aos
projetos desenvolvidos. Dessa forma, a conclusão foi resultado da aplicação do
percentual de incidência de cada perspectiva sob a soma dos investimentos financeiros
em práticas sociais durante os exercícios de 2007 e 2015 informados pela companhia.
Como sugestão para pesquisas seguintes recomenda-se a expansão das fontes para
análise, como o balanço social, em que pode resultar em informações adicionais
relevantes e novas percepções sobre o tema.
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