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INTRODUÇÃO 

No século XXI, os países em desenvolvimento ainda convivem com a carência 

de necessidades sociais básicas, tais como alimentação, moradia, educação e 

saúde. Apesar do enorme progresso nas últimas décadas, 1,2 bilhão de pessoas – a 

quinta parte da população mundial – ainda subsiste com menos de um dólar por dia 

e sem acesso a diversos serviços sociais considerados básicos para uma vida digna 

(PNUD, 2005). Entretanto, diante desses problemas, existe um número expressivo 

de organizações sociais, governamentais e empresariais trabalhando diariamente na 

geração de valor em prol de suas comunidades (FEDATO, 2005). 

Frente às novas mudanças no mundo empresarial, tendo como ponto relevante 

a humanização do ambiente corporativo, pode-se percebe que as organizações 

passaram a entender que as novas práticas, envolvendo preocupações com os 

valores, o meio ambiente e o próprio desenvolvimento sustentável, trouxeram a 

transformação social como resultado significativo. 

Há uma nova postura adotada pelas organizações, onde o resultado é o 

surgimento da Responsabilidade Social Corporativa, refletindo uma melhor atenção 

nas relações das empresas com a comunidade, além de despertar para a 

consciência social. Além disso, há também melhor capacitação das organizações, 

pois, observando as necessidades sociais e ambientais de seu negócio, apresentam 

um exemplo a ser seguido por outras organizações interessadas em suas questões 

sociais.  

Vejamos, a seguir, como se encontra este panorama organizacional, segundo 

estudos contemporâneos e como contribuir sob esta ótica social, no contexto 

hoteleiro. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

           Os gestores de empresas têm percebido sua importância na sociedade e 

procurado mudar a maneira de se relacionar com ela, incorporando ações das 

esferas sociais, políticas e ambientais, que não faziam parte de seu vocabulário até 

pouco tempo (OLIVEIRA, 2008).  

      O entendimento acerca do caminho da prosperidade socioeconômica 

perpassa, necessariamente, o crescimento sustentável do nível de atividades e  uma 

série de políticas públicas articuladas pelas empresas no momento atual. 

    Surge, assim, o conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

aplicado às empresas que, de acordo com Ashley (2005, p. 24), significa “a decisão 

de participar mais diretamente das ações comunitárias na região em que está 

inserida e reduzir possíveis danos ambientais decorrentes do tipo de atividade que 

exerce”. 

    Tenório et al. comentam o conceito de Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE), uma temática relativamente recente no contexto brasileiro:  

a questão da responsabilidade social empresarial é um tema recente, 
polêmico e dinâmico, envolvendo desde a geração de lucros pelos 
empresários, em visão bastante simplificada, até a implementação de ações 
sociais no plano de negócios das companhias, em contexto abrangente e 
complexo (TENÓRIO et al., 2004, p. 13). 

 
    Melo Neto e Froes (1999) acrescentam que o conceito de responsabilidade 

social tornou-se parte do conceito de desenvolvimento sustentável, onde os direitos 

humanos são valorizados pelas empresas. Destacam ainda que a sustentabilidade 

envolve diversas medidas de atenção para com todos  que se relacionam com uma 

organização. Deve-se levar em consideração as questões ambientais, que 

geralmente são discutidas quando se trata de desenvolvimento sustentável, 
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principalmente aquelas relacionadas ao crescimento econômico e social da 

comunidade à qual a empresa está inserida, protegendo seus costumes e 

respeitando seus direitos de cidadãos. 

    Surge, em 1998, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 

uma iniciativa de um grupo de empresários brasileiros, que tem como função ajudar 

os empresários nacionais a compreender e incorporar o conceito de 

responsabilidade social durante sua gestão. Ao adicionar às suas competências 

básicas a conduta ética e socialmente responsável, as empresas conquistam o 

respeito das pessoas e das comunidades atingidas por suas atividades, o 

engajamento de seus colaboradores e a preferência dos consumidores (INSTITUTO 

ETHOS, 2009). 

      O The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD1) define 

a RSC como "o compromisso das empresas de contribuir para o desenvolvimento 

econômico sustentável, trabalhando com os funcionários, suas famílias e as 

comunidades locais" (WBCSD, 2001). A partir dessa definição surgiu a idéia 

fundamental da Responsabilidade Social Corporativa entendendo que as 

organizações empresariais têm a obrigação de trabalhar para satisfazer os 

stakeholders 2(WADDOCK et al., 2002). 

     Apesar das questões sociais sempre terem existido, o interesse pela 

responsabilidade social é relativamente recente, uma vez que foi somente a partir da 

segunda metade do século XX que este fator cresceu substancialmente ao redor do 

mundo. Alguns dos principais motivadores desse movimento foram as mudanças 

                                                           
1
  WBSCD - Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. 

2
  Stakeholders - termo em inglês amplamente utilizado para designar cada parte interessada, 

ou seja, qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar a empresa, por meio de suas opiniões ou ser 
por ela afetado: público interno, fornecedores, comunidades, governos, acionistas e etc. 
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observadas na sociedade, contribuindo, desta forma, para dar maior visibilidade aos 

problemas sociais (HAY; GRAY, 1974), suscitando o interesse de diversos 

stakeholders de praticarem ações socialmente responsáveis (LANTOS, 2001). O 

tema Responsabilidade Social Corporativa, segundo Lantos (2001), possui um 

número expressivo de definições com fronteiras pouco definidas e legitimidade 

discutível. Esse autor acrescenta que a maior característica da responsabilidade 

social corporativa é a prática de ações concretas que trazem benefícios à sociedade 

e ao público interno da empresa. 

     Corroborando esse autor, Ashley (2005) afirma que, em um primeiro momento, 

é notória a predominância de várias interpretações sobre a responsabilidade social 

desenvolvida de forma consciente. Esse parecer representa a dimensão múltipla da 

responsabilidade social, que pode ser analisada de diversos ângulos. O conceito de 

empresa socialmente responsável precisa, porém, ser avaliado com mais cautela. 

     Dentro deste contexto, Carroll (1979, p. 141) afirma que “a responsabilidade 

social corporativa engloba a expectativa econômica, legal, ética e discricionária, pois 

é o que faz parte da sociedade em relação às empresas em certo momento 

histórico”. 

     O interesse das empresas em evidenciar sua capacidade e responsabilidade 

social pode ser percebido na mídia e em vários segmentos da sociedade. Entretanto, 

ainda que realizem investimentos em ações sociais, esta postura nem sempre 

significa um comportamento socialmente responsável. 
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     Segundo Machado Filho (2002), o Business for Social Responsibility Institute  

(BSRI) 3 relaciona a Responsabilidade Social Corporativa, num âmbito mais 

abrangente, à tomada de decisões nos negócios, tendo como base valores éticos 

que contemplem uma perspectiva de respeito e concordância a valores legais, 

comunitários, individuais e ambientais. 

    Oliveira (2008) ressalta que, nesta perspectiva, o Business for Social 

Responsability Institute considera empresas socialmente responsáveis aquelas que 

interagem de forma harmônica no ambiente de negócios no qual se inserem, 

desenvolvendo ações que permitem alcançar, ou até mesmo superar, expectativas 

éticas, legais e comerciais. 

     A importância de adotar uma postura socialmente responsável cresce à 

medida que se torna evidente que uma sociedade apresenta risco para o 

desenvolvimento dos negócios das empresas.  

    O momento é favorável à realização de estudos que apontem a descrição das 

práticas adotadas pelas empresas, no sentido de atender às necessidades da 

comunidade local. Com isso, os riscos em relação ao desenvolvimento dos negócios 

são reduzidos através da adoção de uma postura socialmente responsável. 

    Nesta pesquisa, buscou-se descrever a responsabilidade social corporativa da 

rede de Hotéis Othon, na cidade do Rio de Janeiro, bem como o que favorece a 

empresa a desenvolver ações socialmente responsáveis e se estas ações se 

adequam ao modelo constituído pelo Instituto Ethos (2009). 

 

 

                                                           
3  BSRI - Organização norte-americana, sem fins lucrativos, dedicada à divulgação de 
responsabilidade social nos negócios. 
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 Diante do contexto mencionado, percebe-se a importância de realizar a 

descrição das ações sociais de empresas, que nesse estudo será do contexto 

hoteleiro e propor um comparativo entre as práticas hoteleiras de responsabilidade 

social e o Modelo de Responsabilidade Social Empresarial do Instituto Ethos (2009). 

Com este objetivo, foi selecionada a rede de Hotéis Othon, localizada na cidade do 

Rio de Janeiro, tendo em vista que esses estabelecimentos desenvolvem projetos 

sociais. 

Assim sendo, a questão problema a ser investigada foi: quais as práticas 

de Responsabilidade Social na hotelaria brasileira? 

 

1.3 OBJETIVOS 

           1.3.1 Objetivo Geral: 

   Investigar se as ações sociais desenvolvidas pela rede de Hotéis Othon, 

no Rio de Janeiro, se adequam ao Modelo de Responsabilidade Social Empresarial 

proposto pelo Instituto Ethos (2009). 
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 1.3.2 Objetivos Específicos: 

1. Apontar as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela rede 

de Hotéis Othon, na cidade do Rio de Janeiro; 

2. Identificar como as ações de responsabilidade social são 

desenvolvidas pela rede de Hotéis Othon, na cidade do Rio de Janeiro; 

3. Comparar as ações sociais desenvolvidas pela rede de Hotéis Othon, 

na cidade do Rio de Janeiro, com o Modelo de Responsabilidade 

Social Empresarial proposto pelo Instituto Ethos (2009), verificando sua 

adequação. 

 

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL 

Supõe-se que as ações de Responsabilidade Social executadas pela rede 

de Hotéis Othon, no Rio de Janeiro, contribuem para o desenvolvimento 

sustentável dos seus negócios, como: 

•••• respeito aos direitos dos trabalhadores; 

•••• respeito ao meio ambiente; 

•••• comprometimento responsável com seus fornecedores; 

•••• preocupação com a qualidade de seus serviços; 

•••• investimento em ações que tragam benefícios à comunidade; 

•••• construir a cidadania pela empresa. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

    Este estudo apresenta a seguinte delimitação: 

• Restrito às ações sociais desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro. 

• A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro a novembro de 2010. 

• Os resultados foram baseados no relato do entrevistado da rede de Hotéis 

Othon, localizado na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1.6  RELEVÂNCIA 

            As mudanças ocorridas no ambiente de negócios nos últimos dez anos 

sinalizam que, mais do que em qualquer outro momento da história do capitalismo 

ocidental, as empresas parecem assumir um posicionamento proativo frente às 

demandas sociais que emergem no seu entorno geográfico (PARDINI  et al, 2008). 

O próprio processo de globalização, especialmente a popularização da tecnologia da 

informação, permitiu uma rápida internacionalização da atuação de movimentos da 

sociedade civil (OLIVEIRA, 2008). 

Oliveira (2008) relembra que nos últimos anos, especialmente a partir da 

década de 1990, as organizações empresariais no Brasil têm dado atenção às 

questões sociais e ambientais, ressaltando ainda nesta década uma intensa 

preocupação com a postura ética das empresas e com a proteção do meio 

ambiente.  Esse fato pode ser observado com muita frequência nos meios de 

comunicação, nas publicações acadêmicas e até mesmo nas missões declaradas 

das empresas, em que muitas priorizam o atendimento às demandas de públicos 

menos favorecidos, desenvolvendo esforços específicos para essas comunidades e 

para o ambiente em que estão inseridas. A partir daí, ganhou impulso a opinião do 
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empresariado e de administradores da relevância dessa questão. Na literatura 

existem vários estudos e várias definições que associam o conceito da organização 

e os seus impactos econômicos, sociais e ambientais (VALOR, 2005). Alguns 

autores afirmam que o conceito de responsabilidade corporativa ainda carece de 

consistência teórica e validação empírica para as diferentes dimensões de 

interpretação que aparecem na literatura (JONES, 1996; ASHLEY; COUTINHO; 

TOMEI, 2000). A variedade de sentidos da concepção do termo pode ser percebida 

pelas diversas correntes que tratam da temática.  

Ebner e Baumgartner (2006) realizaram a análise de 55 artigos, identificando e 

contextualizando o conceito de responsabilidade social corporativa utilizado neles. 

Os autores identificam que o conceito encontra-se associado a diferentes contextos, 

como Triple Bottom Line4, teoria das partes interessadas, desenvolvimento 

sustentável e outros conceitos diversos. Este estudo contribuiu tanto para a 

comunidade de entorno da rede de Hotéis Othon, quanto para a elaboração de 

estratégias de crescimento para o setor de hotelaria. Para a rede de Hotéis Othon, 

no Rio de Janeiro, favorecerá o conhecimento dos impactos gerados nos 

stakeholders em relação às ações sociais desenvolvidas pela empresa.  

Além disso, suscita a oportunidade de estudar o comprometimento da gestão 

da rede de Hotéis Othon com a práxis da Responsabilidade Social tendo em vista 

serem reconhecidos nacionalmente pelas práticas que desempenham. 

Como se apresenta a temática de responsabilidade social com evidência nos 

estudos científicos contemporâneos vimos contribuir com este foco de estudo no 

contexto hoteleiro. 

                                                           
4
  Tripple Bottom Line – Expressão cunhada por John Elkington, que evidencia a importância do equilíbrio entre 

economia, meio ambiente e desenvolvimento social. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

    O quadro teórico deste estudo se baseia em Oliveira (2008) e Ashley (2005) 

quando se referem à responsabilidade social, o Modelo do Instituo Ethos (2009) 

como base de indicadores sobre responsabilidade social; e nos estudos de Castelli 

(2001) e Petrocchi (2006) visando suas contribuições referentes ao contexto 

hoteleiro. 

 

2.1  RESPONSABILIDADE SOCIAL 

    Desde o fim do século XX, a Responsabilidade Social vem sendo estudada 

com mais ênfase e está sendo considerada como um assunto cada vez mais em 

pauta nos estudos acadêmicos. Ao chegar ao interesse acadêmico nos Estados 

Unidos, por volta da década de 1960, seu entendimento já era ligado à 

responsabilidade da empresa em si (ASHLEY, 2005).  

    O cenário da Responsabilidade Social é muito instigante no contexto brasileiro, 

até porque sua temática é considerada recente, no que tange ao conhecimento 

teórico e empírico. Para Tenório et al. (2004, p. 13),  

a questão da responsabilidade social empresarial é um tema recente 
polêmico e dinâmico, envolvendo desde a geração de lucros pelos 
empresários, em visão bastante simplificada, até a implementação de ações 
sociais no plano de negócios das companhias, em contexto abrangente e 
complexo.  

 
    Desta forma, pode-se perceber que as empresas brasileiras adquiriram uma 

melhor percepção quanto ao seu desenvolvimento sustentável e, como resultado, 

tornaram-se responsáveis socialmente, pois uma das estratégias criadas pelas 

organizações para sobreviverem ao mercado altamente competitivo, é através de 
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atitudes que atendam as expectativas de vários públicos, compromisso ressaltado 

no conceito de responsabilidade social.  

 Dessa maneira, uma organização que assume responsabilidade social de fato, 

corresponsabiliza-se pelos resultados, passando por modificações no contexto 

social, dando portanto, exemplo de participação cidadã. 

Segundo Castelli (2002), as estratégias adotadas consistem em ressaltar as 

preocupações cívicas, sociais ou ecológicas com as quais o nome da empresa e as 

atividades por ela praticadas estejam ligados. Por exemplo, empresas fabricantes de 

papel empenhadas em campanhas pela preservação de reservas florestais. 

É importante salientar que o conceito de responsabilidade social tem sido 

utilizado mais concomitantemente em relação às empresas e corporações, com isso, 

tornam-se cada vez mais comuns termos como Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) ou Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

2.1.1 Breve Perspectiva Histórica 

A realidade da responsabilidade social torna-se decorrente da mudança de 

postura das organizações frente às questões sociais que passaram a evoluir ao 

longo do tempo. Para Tenório et al. (2004), toda a abordagem de atuação social 

empresarial surgiu no século XX, com o filantropismo. Dessa maneira, além do 

filantropismo, desenvolveram-se conceitos como voluntariado empresarial, cidadania 

corporativa, responsabilidade social corporativa e, por último, desenvolvimento 

sustentável.  

Mediante esses avanços, outro conceito surgiu, o de responsabilidade social 

empresarial, que, até a década de 50, assumia dimensão estritamente econômica, 
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pois se resumia à capacidade da empresa de gerar lucros, criar empregos, pagar 

impostos e cumprir com suas obrigações legais (TENÓRIO et al., 2004). 

Ashley (2005) concorda que as primeiras discussões sobre responsabilidade 

social surgiram na década de 50, sendo pesquisada formalmente nos Estados 

Unidos e na Europa. Nesse período, uma grande preocupação dos estudiosos era 

demonstrada em relação à autonomia excessiva dos negócios e do poder exercido 

sobre a sociedade, principalmente com a falta de responsabilidade por ações 

negativas e as consequências delas advindas. O conceito de responsabilidade social 

corporativa (RSC), ou cidadania corporativa, se tornou, a partir do final da década de 

1970, uma questão estratégica e de sobrevivência a longo prazo no mundo dos 

negócios. A partir dessa década, houve uma grande preocupação em formalizar o 

seu conceito e a sua definição e, dessa forma, salientar que a visão de 

responsabilidade das empresas vai além da maximização dos lucros que se torna 

predominante. Carroll (1979) aprofundou o debate, ao explicar que a RSC inclui as 

expectativas da sociedade em relação às organizações, considerando os aspectos 

econômico, legal, ético e filantrópico em dado momento. Nesse sentido, a relação 

das empresas com os agentes externos começa a ser vista com maior 

responsabilidade, e os efeitos de suas ações e decisões são considerados quando o 

interesse de outros pode ser afetado por elas (CARROLL, 1999; OLIVEIRA, 2008). 

 

2.1.1.1 Características de Responsabilidade Social 

As características da Responsabilidade Social incluem a compreensão dos 

conceitos sobre responsabilidade social empresarial e responsabilidade social 

corporativa. 
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É  notório que a expressão responsabilidade social apresenta várias 

interpretações. Alguns defendem a idéia de obrigação legal; para outros, um dever 

que impõe às empresas padrões de comportamento. No geral, o papel das 

empresas foi definido como práticas sociais.  

Freire et al. (2008) declararam que a responsabilidade social inclui uma atitude 

pública em relação aos recursos humanos e econômicos, de tal forma que não seja 

utilizada de maneira restrita aos interesses de pessoas e empresas privadas. 

Nesse período, outra escola de pensamento, conhecida por sua postura clássica, 

defendeu que a organização existe para maximizar lucros e dividendos e obedecer 

às leis, sem que seja necessário fraudar acionistas e credores (FRIEDMAN, 1962).  

Ashley (2002, p. 6) acredita que responsabilidade social está relacionada ao 

compromisso com a sociedade: 

expresso por meio de atos e atitudes que afetem positivamente, de modo 
amplo, ou alguma comunidade, de modo específico, agindo proativamente e 
coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua 
prestação de contas para com ela. A organização, nesse sentido, assume 
obrigações de caráter moral, além das estabelecidas em lei, mesmo que 
não diretamente vinculadas a suas atividades, mas que possam contribuir 
para o desenvolvimento sustentável dos povos. 
 

Pode-se perceber que as empresas responsáveis socialmente devem estar 

integradas com a comunidade, buscando cada vez mais contribuir para a região, 

oferecendo ou patrocinando serviços, tais como a manutenção de uma praça, 

oferecimento do espaço da empresa para a realização de atividades educacionais, 

de lazer ou culturais, ou ainda por meio da doação de verba para projetos sociais 

promovidos por terceiros.  

Outra linha de atuação de uma empresa com responsabilidade social é 

exercendo suas atividades sem poluir o meio ambiente, sem sonegar impostos e 

sem enganar o consumidor.  
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2.1.1.2 Responsabilidade Social Empresarial 

A partir de 2000, começou a se formar uma terceira onda de Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE), desta vez na Europa, com os ativistas das questões 

ambientais, comunitárias, de direitos humanos e de consumo, promovendo uma 

abordagem mais politizada do que a visão americana de até então.   

No Brasil, o cenário da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é muito 

promissor as desigualdades sociais e as enormes carências consideradas em nosso 

País registram índices altos e dão à responsabilidade social empresarial uma maior 

relevância. Mesmo assim, a realidade das empresas é de grandes pressões sociais, 

onde é cobrada a colaboração delas em projetos sociais, com o respeito aos direitos 

trabalhistas, com a conservação do meio ambiente, dentre outros aspectos. 

Todas as transformações sociais do ambiente onde as empresas atuam 

responsavelmente vão além da geração de emprego e renda, incluindo ainda, 

respeito ao consumidor e a valorização da cultura local. 

Assim, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) implica práticas de 

diálogo e engajamento da organização com todos os públicos ligados a ela, a partir 

de um relacionamento ético e transparente (FRANCO; NOGUEIRA, 2009). 

 

2.1.1.3 Responsabilidade Social Corporativa 

Uma das dimensões da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) diz 

respeito ao público interno. Para a empresa, em alguns casos, é uma 

responsabilidade básica de gestão de Recursos Humanos, prevendo, geralmente, a 

adoção de padrões e acordos internacionais (AS 8000, Global Compact) para servir 
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de parâmetro para auditorias e certificações, participação nos lucros e códigos de 

condutas (QUEIROZ, 2009). 

O surgimento da responsabilidade social corporativa é resultado de diferentes 

fatores e pressões sofridas pela organização. Nesse cenário os principais 

personagens são o governo, os sistemas de negócios, os valores pessoais e 

organizacionais, como também pressões de outros grupos sociais que interagem 

com a organização. 

A responsabilidade social corporativa tem sido alvo de crescente atenção sob 

vários aspectos, principalmente sob o enfoque do stakeholder. Não há resposta 

conclusiva, apesar de vários trabalhos científicos abordando esta temática. Preston 

e Post (1975) concordam, ao descreverem que a responsabilidade social corporativa 

é a extensão do papel empresarial que ultrapassa seus objetivos econômicos.     

São ainda relevantes, nessa década, as preocupações do Comitê para o 

Desenvolvimento Econômico (CED) ligadas a produtos, aos empregados, ao meio 

ambiente, a exclusão e pobreza (CED, 1971), bem como a elaboração de modelos 

teóricos, a fim de conceituar a RSC e de avaliar o desempenho social corporativo 

(CARROLL, 1999). 

Surgiu, assim, um expressivo interesse neste tema, despertando, no meio 

empresarial, a necessidade de mudar práticas e estratégias de negócio, com o 

objetivo de enfrentar as novas demandas da sociedade. Dessa forma, é considerada 

relevante sua função no futuro das gerações, promovendo o direcionamento das 

ações de crescimento de seus negócios baseado em critérios de sustentabilidade do 

ponto de vista ético, humano, social e ambiental.  
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Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é um conceito amplo e, por isso, 

não chega a surpreender o fato de receber significados diferentes. A melhor 

definição para responsabilidade social corporativa é o compromisso de uma 

empresa em eliminar ou minimizar quaisquer efeitos deletérios para a sociedade, 

causados por suas práticas, ao mesmo tempo em que busca maximizar na região 

seus impactos positivos a longo prazo. 

Corroborando este pensamento, Oliveira (2008) considerou a responsabilidade 

social corporativa como o compromisso da empresa em analisar os efeitos causados 

pelo processo decisório, de maneira que se estendesse além das obrigações legais 

e resultasse em benefícios sociais e econômicos.  

 Os anos de 1980 foram marcados por pesquisas empíricas e pelo início da 

investigação em temas complementares, como a ética nos negócios. Surgiram, 

então, as pesquisas para medir e gerenciar RSC associada ao desempenho 

financeiro, como a de Wartick e Cochran (1985). Dito de outra maneira, o foco de 

interesse deslocou-se da definição para a operacionalização, incluindo diversos 

temas complementares, como políticas públicas, ética empresarial, teoria dos 

stakeholders e desempenho social corporativo (CARROLL, 1999). 

A partir dos anos 90, o que se nota é que poucas contribuições foram dadas; 

no entanto, outros temas, como cidadania corporativa, desempenho financeiro e 

rentabilidade continuaram a ser explorados. Datam dessa época pesquisas para 

aperfeiçoar modelos de desempenho social corporativo elaborada em décadas 

anteriores (WOOD, 1991). O aparecimento de um discurso renovado reitera o 

pensamento clássico econômico de que a empresa deve se preocupar apenas em 

fazer negócios, porque a noção de empresa socialmente responsável careceria de 
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instrumentos para garantir que a mesma cumprisse um papel social, além do 

econômico, que lhe compete originalmente (FREIRE et al., 2008).  

Ainda na década de 90, o movimento de RSC cresceu no Brasil, especialmente 

com a liderança do Instituto Ethos, criado em 1998. Dessa maneira, a 

responsabilidade social passou a ser entendida como uma forma ética e responsável 

que a empresa tem com o ambiente interno, externo e com todos os agentes da 

organização (INSTITUTO ETHOS, 2009). 

Para Fischer (2002), muitas mudanças importantes ocorreram na sociedade 

civil com a nova de postura das empresas e a emergência de novos atores sociais. 

As empresas passaram a ser importantes agentes de promoção de desenvolvimento 

econômico e do avanço tecnológico, assumindo novos papéis, dando um sentido 

diferente à função produtiva e redefinindo seu lugar no conjunto de atividades 

sociais. 

Carroll (1998) entende que os conceitos existentes de responsabilidades 

sociais corporativas ainda são vagos, e normalmente se situam em dois ramos: 

aqueles que entendem que o objetivo da empresa é aumentar o lucro e os que 

acreditam há algo, além disto, a ser feito pela empresa.  

Com o intuito de alinhar o movimento de Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) no Brasil com os padrões universais estabelecidos pelas Nações Unidas, os 

indicadores adotados pelo Instituto Ethos estão relacionados com os princípios do 

Pacto Global (PG), ou Global Compact. Esses princípios se referem a um dos 

mecanismos globais que buscam o compromisso das empresas com sua 

responsabilidade social de forma a ajudar na solução dos problemas da sociedade 

(OLIVEIRA, 2008). 
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2.1.2 Instituto Ethos 

Institutos são criados pelas empresas para realizarem suas práticas e 

funcionarem como braço social operativo dessas empresas, passando a gerenciar 

toda a sua parte social, não interferindo, portanto, no processo produtivo da 

empresa. Na maioria dos casos, o instituto adota o mesmo nome da empresa que 

lhe deu origem.  

O Instituto Ethos foi criado em 1998 por um grupo de empresários e executivos 

oriundos da iniciativa privada, para auxiliar as empresas a analisar suas práticas de 

gestão e aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável. Caracterizada juridicamente como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sua missão é mobilizar, sensibilizar e 

ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável 

(OLIVEIRA, 2008). 

O Instituto Ethos é uma das mais importantes instituições brasileiras que se 

dedica à promoção da ética e da responsabilidade social, cuja finalidade é orientar 

as empresas sem nenhum custo ou remuneração (ETHOS, 2009). Para o Instituto 

Ethos, as empresas devem ir além do cumprimento das leis e promover uma 

autocrítica que lhes permita identificar o quanto podem estar contribuindo para a 

exclusão social nos produtos que fabricam no modo como investem seu capital, na 

forma como incorporam novas tecnologias e nas relações que estabelecem. 

O Instituto Ethos (2009) reuniu 1.200 associados de diferentes partes e setores 

de atividade e vários parceiros internacionais, como, por exemplo, o Business for 
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Social Responsibility (BSR)5, acreditando que as empresas são importantes agentes 

de promoção e desenvolvimento econômico e social. A disseminação de práticas de 

responsabilidade social é feita pelo instituto Ethos através de intercâmbio de 

experiências, publicações, programas e eventos voltados para seus associados e à 

comunidade de negócios em geral. 

A iniciativa do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), ao 

lançar o selo Balanço Social IBASE/Betinho, em 1998 (IBASE, 2008), contribuiu de 

maneira significativa para disseminar a responsabilidade social no País. 

O tema começou a sensibilizar algumas empresas no início dos anos 1990 e 

ganhou forte impulso ao longo da década, pela ação de entidades não 

governamentais e institutos de pesquisa, e pelo engajamento da iniciativa privada 

nas novas políticas sociais do governo. Daí a importância de entidades empenhadas 

em mobilizar o setor privado em torno do assunto, como a Fundação Abrinq pelos 

Direitos da Criança, criada em 1990, e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

(GIFE), nascido em 1995. 

A responsabilidade social corporativa (RSC), para o Instituto Ethos (2009), 

significa uma forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais se relaciona, bem como, pelo 

estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 

gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais.  

                                                           
5
  BSR – Business for Social Responsibility – fundada em 1992 por Robert Dunn, cuja finalidade era tornar  

mais fácil para as empresas programarem e apoiarem políticas e práticas responsáveis.    
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Oliveira (2008) descreve que na década de 1990, o próprio movimento de 

responsabilidade social corporativa cresceu no Brasil, especialmente com a 

liderança do Instituto Ethos. Hoje, além de um movimento ambientalista mais forte e 

organizado, temos diversas organizações que trabalham no âmbito de RSC, como o 

Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), a Fundação Abrinq e o Centro 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 

Atualmente, a responsabilidade social corporativa está no centro das 

discussões das principais economias do mundo e anda de mãos dadas com o 

conceito de desenvolvimento sustentável. As enormes carências e desigualdades 

existentes no País, aliadas às deficiências crônicas do Estado no atendimento às 

demandas sociais, conferem maior relevância a ese tipo de responsabilidade. 

Para Dowbor (2002 apud SANTOS, 2008), a dimensão cultural da 

sustentabilidade está relacionada à dificuldade presente no processo de 

aprendizagem e à aceitação das mudanças do mundo atual, inseridas na 

diversidade de culturas, valores e crenças que compõem um povo. 

Em 2004, foi criado, pelo Instituto Ethos, o UniEthos Educação para a 

Responsabilidade Social  e seguida, o InternEthos, uma rede de conexão do Instituto 

Ethos que envolve empresas, entidades empresariais, comunidade acadêmica, 

jornalistas e parceiros de todo o Brasil, cujo objetivo é fortalecer a comunicação, 

principalmente através da internet, para facilitar e multiplicar o conhecimento 

relacionado ao tema em questão. Isso significa que, no âmbito social, surgem novas 

propostas e uma das estratégias do Instituto Ethos, como das organizações de um 

modo geral, é que haja uma maior conscientização, que as mesmas assumam seu 

papel, que é o resgate dos valores humanos e as condições sociais do indivíduo.      
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2.1.2.1 Indicadores Ethos 

A palavra indicador é originária do latim indicator, que significa descobridor, 

sinalizador. Os indicadores de responsabilidade social são instrumentos que a 

organização deve utilizar para avaliar o seu nível de envolvimento com as questões 

sociais, além de auxiliar o administrador a identificar necessidades e apontar 

deficiências estratégias de responsabilidade social da empresa (TENÓRIO, 2004). 

Santos (2008) acrescenta que os indicadores são utilizados para simplificar 

informações sobre fenômenos complexos e para tornar a sua comunicação mais 

compreensível e quantificável, podendo ser considerados instrumentos de 

legitimação de desempenho e eficácia. Para Harrington e Harrington (1997, p. 417), 

[...] medir é entender; entender é ganhar conhecimento; ter conhecimento é 
ter poder. Desde os primórdios dos tempos, o que distingue os seres 
humanos dos outros animais é sua capacidade de observar, medir e usar 
essas informações para realizar mudanças. 

 Para este estudo buscou-se uma versão sobre os indicadores, disponibilizada 

pelo Instituto Ethos (2009), a saber: 1. Valores, Transparência e Governança, 2. 

Público Interno, 3. Meio Ambiente 4. Fornecedores, 5. Clientes e Consumidores, 6. 

Comunidades, 7. Governo. Todos os temas que compõem os indicadores e os 

principais aspectos que cada um abrange na avaliação do desempenho social da 

empresa estão descritos a seguir.  

1. Valores, Transparência e Governança –  
 

Que valores e princípios éticos formam a base da cultura de uma empresa, 
orientando sua conduta e fundamentando sua missão social. A noção de 
responsabilidade social empresarial decorre da compreensão de que a ação 
das empresas deve, necessariamente, buscar trazer benefícios para a 
sociedade, propiciar a realização profissional dos empregados, promover 
benefícios para os parceiros e para o meio ambiente e trazer retorno para 
os investidores. A adoção de uma postura clara e transparente no que diz 
respeito aos objetivos e compromissos éticos da empresa fortalecem a 
legitimidade social de suas atividades, refletindo-se positivamente no 
conjunto de suas relações (ETHOS, 2009, p.1). 
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A responsabilidade social reflete a noção de serviços para a sociedade, 

favorecendo a realização profissional dos funcionários, contribuindo com benefícios 

em suas parcerias e principalmente para o meio ambiente, trazendo retorno 

financeiro para os investidores.   

Adotar uma postura clara e transparente leva a uma busca constante por maior 

interação com os stakeholders, realizando uma corresponsabilidade, procurando 

atingir ganhos em relação à legitimidade, facilitando o reconhecimento social e a 

própria ação na sociedade. 

2. Público Interno –  
 

A empresa socialmente responsável não se limita a respeitar os direitos dos 
trabalhadores, consolidados na legislação trabalhista e nos padrões da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho), ainda que esse seja um pressuposto 
indispensável. A empresa deve ir além e investir no desenvolvimento pessoal e 
profissional de seus empregados, bem como na melhoria das condições de 
trabalho e no estreitamento de suas relações com os empregados. Também 
deve estar atenta para o respeito às culturas locais, revelado por um 
relacionamento ético e responsável com as minorias e instituições que 
representam seus interesses (INSTITUTO ETHOS, 2009, p. 2). 

 

Em relação à perspectiva dos direitos dos trabalhadores, os preceitos da  

consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os padrões da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) tornam-se um fundamento indispensável. Entretanto, a empresa 

responsável socialmente não se limita a eles como único parâmetro, pois o que 

fortalece sua legitimidade social é superar as expectativas por meio da busca das 

melhorias das condições de trabalho e do estreitamento de suas relações com os 

empregados e com a sociedade, respondendo às demandas por um 

desenvolvimento mais sustentável. 
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3. Meio Ambiente – O Instituto Ethos (2009, p. 3) explica que 

a empresa deve criar um sistema de gestão que assegure que ela não 
contribui com a exploração predatória e ilegal de nossas florestas. Alguns 
produtos utilizados no dia-a-dia em escritórios e fábricas como papel, 
embalagens, lápis etc têm uma relação direta com este tema e isso nem 
sempre fica claro para as empresas. Outros materiais como madeiras para 
construção civil e para móveis, óleos, ervas e frutas utilizadas na fabricação 
de medicamentos, cosméticos, alimentos etc devem ter a garantia de que 
são produtos florestais extraídos legalmente contribuindo assim para o 
combate à corrupção neste campo. 

 

O ser humano tem provocado uma série de mudanças no ambiente onde vive. 

Com o aumento expressivo da população, houve um desenvolvimento elevado, fruto 

da capacidade tecnológica da sociedade humana, desencadeando, como 

consequência, uma pressão acentuada sobre os recursos naturais. Fatores como 

urbanização e melhorias nos padrões de saúde refletem o crescimento da 

população. No século XXI, evidencia-se o impacto desses fatores, que é reflexo das 

necessidades econômicas e sociais da população em crescimento, mas que tem tido 

como consequências socioambientais globais alguns dos seguintes aspectos: 

• o efeito estufa; 

• destruição da camada de ozônio; 

• exploração desenfreada dos recursos naturais, como florestas e pesca.  

A empresa se responsabiliza pelo ambiente ao qual está inserida tendo como 

foco amenizar os impactos causados que são de diferentes tipos e intensidades. 

Sendo assim, manutenção e melhorias são de responsabilidade das organizações, 

pois frente às futuras gerações, há uma maior responsabilidade e um melhor 

gerenciamento frente ao impacto ambiental. 
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4. Fornecedores – esse indicador aponta, como explica o Instituto Ethos 

(2009, p. 4), que 

a empresa socialmente responsável envolve-se com seus fornecedores e 
parceiros, cumprindo os contratos estabelecidos e trabalhando pelo 
aprimoramento de suas relações de parceria. Cabe à empresa transmitir os 
valores de seu código de conduta a todos os participantes de sua cadeia de 
fornecedores, tomando-o como orientador em casos de conflitos de 
interesse. A empresa deve conscientizar-se de seu papel no fortalecimento 
da cadeia de fornecedores, atuando no desenvolvimento dos elos mais 
fracos e na valorização da livre concorrência. 

 

A empresa adota ações de forma obrigatória perante sua própria comunidade  

tomando como sua responsabilidade o incentivo a seus parceiros e fornecedores. 

Entretanto, a empresa que trabalha adotando a responsabilidade social como 

parâmetro tem o dever de cumprir certos padrões de conduta nas relações com os 

trabalhadores ou com o meio ambiente, bem como zelar que seus fornecedores 

cumpram com suas obrigações trabalhistas.  

5. Clientes e Consumidores – a responsabilidade social exige 

...da empresa o investimento permanente no desenvolvimento de produtos 
e serviços confiáveis, que minimizem os riscos de danos à saúde dos 
usuários e das pessoas em geral. A publicidade de produtos e serviços 
deve garantir seu uso adequado. Informações detalhadas devem estar 
incluídas nas embalagens e deve ser assegurado suporte para o cliente 
antes, durante e após o consumo. A empresa deve alinhar-se aos 
interesses do cliente e buscar satisfazer suas necessidades (INSTITUTO 
ETHOS, 2009, p. 5). 

 
Como as empresas tornaram-se principais agentes de transformação, a 

influência que exercem sobre a sociedade é intensa. Assim, o desafio faz parte do 

seu cenário empresarial e duas vertentes passam a ser trabalhadas continuamente 

nesse processo: construção e sobrevivência. Portanto, a interação da empresa com 

o cliente/consumidor leva á preocupação da mesma com a humanização do 

ambiente de trabalho e, consequentemente, com o resgate da dignidade humana. 

Isso abrange toda organização na estruturação como empresa, pois tem como 
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objetivo o reconhecimento de empresa ética e responsável socialmente perante 

seus stakeholders. 

 A interação cliente/consumidor passa a exigir da empresa um contínuo 

investimento em relação à qualidade de seus produtos e serviços, bem como o seu 

alinhamento aos interesses do cliente, buscando satisfazer suas necessidades. A 

transparência do comportamento empresarial revela prevenção, preocupação e 

postura, exigindo, no entanto, que o investimento contínuo faça parte da realidade 

empresarial. 

6. Comunidades – este indicador sinaliza que a empresa busca desenvolver 

seu capital social, representado por seus empregados e parceiros, na própria 

comunidade, contribuindo para a viabilização de seus negócios: 

a comunidade em que a empresa está inserida fornece-lhe infra-estrutura e 
o capital social representado por seus empregados e parceiros, contribuindo 
decisivamente para a viabilização de seus negócios. O investimento pela 
empresa em ações que tragam benefícios para a comunidade é uma 
contrapartida justa, além de reverter em ganhos para o ambiente interno e 
na percepção que os clientes têm da própria empresa. O respeito aos 
costumes e culturas locais e o empenho na educação e na disseminação de 
valores sociais devem fazer parte de uma política de envolvimento 
comunitário da empresa, resultado da compreensão de seu papel de agente 
de melhorias sociais (INSTITUTO ETHOS, 2009, p. 6). 

 
As comunidades surgem como pequenas redes, cabendo às empresas 

identificar e ajudar, estabelecendo estratégias que são fundamentais para o 

desenvolvimento dos seus negócios e para a  resolução de problemas críticos. 

A comunidade como foco representa responsabilidade social externa e se 

apresenta como um interesse evidente para a empresa que almeja desenvolver 

ações que beneficiem tais comunidades. As estratégias de investimento na 

comunidade refletem retorno no âmbito interno. 



33 

 

 

7. Governo – Este indicador sinaliza que a empresa deve assumir um 

comportamento positivo em respeito aos seus relacionamentos e suas 

ações direcionadas aos aspectos governamentais e sociais, pela 

construção da Cidadania pelas Empresas. É importante que a empresa procure 
assumir o seu papel natural de formadora de cidadãos. Programas de 
conscientização para a cidadania e importância do voto para seu público 
interno e comunidade de entorno são um grande passo para que a empresa 
possa alcançar um papel de liderança na discussão de temas como 
participação popular e corrupção (INSTITUTO ETHOS, 2009, p. 7).  

 

Uma vez inserida na comunidade, a empresa tem obrigações a ser cumpridas, 

pois se pressupõe que, sendo responsável socialmente, suas relações sejam 

transparentes e éticas. O alinhamento com os interesses da sociedade demonstra a 

força e influência que esta estabelece, no respeito ao poder público e obediência às 

leis, cumprindo a obrigação de recolher impostos e se comprometendo no combate 

à corrupção, visando à constante melhoria das condições sociais e políticas do país. 

 

Os indicadores de responsabilidade social são instrumentos que a organização 

pode utilizar para avaliar seu nível de envolvimento com questões sociais, além de 

auxiliarem ao administrador a identificar necessidades e apontarem deficiências das 

iniciativas de responsabilidade social da empresa (TENÓRIO et al., 2004) 

Os indicadores Ethos apresentam como um de seus resultados a produção de 

relatório para subsidiar um plano de incorporação da responsabilidade empresarial 

aos objetivos da empresa e orientam a tomada de decisão da alta administração. 

 

2.2 HOTELARIA 

Os diferentes hotéis distribuídos por todo o país caracterizam-se por seus 

padrões diferenciados, que fizeram com que, em passado recente, fossem 
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enquadrados oficialmente, em categorias de 1 a 5 estrelas. Essa diferenciação se 

dá, atualmente, tanto pelos padrões de acomodação como pela estratégia genérica 

de investir na decoração e design do hotel para atender a diferentes perfis de 

clientes (TACHIZAWA, 2006). 

O turismo pode ser considerado um fenômeno marcante do século XX, sendo 

reputado como uma das maiores atividades econômicas do mundo, pois movimenta 

milhares de pessoas e de dinheiro. O fato de o Brasil ter despertado tarde para o 

turismo trouxe como consequência o desenvolvimento tardio do mercado hoteleiro, 

mas que hoje está em franca expansão. 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) aponta que nos últimos 

dois anos, o setor das grandes redes hoteleiras cresceu 15% e a previsão para 2009 

foi de 140 novos hotéis, que representam investimento total de 3,6 bilhões no setor. 

Porém, quando se trata da profissionalização do mercado, o caminho ainda é longo, 

pois há um engatinhar da hotelaria no país, o que não condiz com a sua realidade e 

com seu potencial. A realidade da hotelaria brasileira reflete um mercado onde há 

mais demanda do que oferta. Por outro lado, percebe-se também que há uma 

carência de estudos acadêmicos neste contexto.  

Há duas vertentes a ser consideradas quando se estuda o segmento hoteleiro: 

a) por oferecer bens e serviços é vista como indústria, pois transforma matérias-

primas em produtos acabados e b) como comércio, pelo fato de prestar serviços 

(CASTELLI, 2002). Esse autor assim o define: “uma empresa hoteleira pode ser 

entendida como sendo uma organização que, mediante o pagamento de diárias, 

oferece alojamento a clientela indiscriminada”.  
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A Resolução CNTur n. 1. 118, de 23 de outubro de 1978, segundo art.11 (apud 

CASTELLI, 2002) define hotel como um estabelecimento comercial de hospedagem, 

temporária, oferecendo serviço completo de cama, mesa e banho, além dos demais 

serviços inerentes à atividade hoteleira.  

Como uma empresa não pode operar sozinha no ambiente onde está inserida, 

o mesmo ocorre com um hotel, quando é implantado, pois também se torna um 

componente importante de progresso e bem-estar e um orgulho para as pessoas 

que vivem nos seus arredores. 

Na medida em que o turismo alcançava proporções mundiais, os governos 

passaram a exercer um controle cada vez maior sobre os hotéis, através de 

determinações, visando assegurar ao cliente a qualidade dos serviços, o grau de 

conforto e, ainda, a oportunidade de escolha antecipada, para o que foi necessário 

estabelecer-se uma classificação hoteleira (PETROCCHI, 2006).  

Os órgãos internacionais de turismo têm procurado uma equiparação 

internacional das categorias dos estabelecimentos hoteleiros, não somente quanto à 

denominação das categorias, mas, sobretudo, quanto ao seu conteúdo, pois um 

hotel cinco estrelas, em um país, pode não corresponder a essa qualificação em 

outro. Aliás, esse fenômeno pode ocorrer até mesmo dentro de um mesmo país.  

Para atingir metas e objetivos estipulados, pode-se perceber uma incessante 

busca por parte das empresas hoteleiras, sendo notória a impossibilidade de 

operações isoladas do próprio ambiente no qual estão inseridas. O que responde à 

sobrevivência econômica e organizacional das empresas hoteleiras são suas 

interações muito além do ambiente interno, é a sua relação com a comunidade. 
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Para Tachizawa (2006), entender uma organização do setor hoteleiro em 

relação aos efeitos de sua política de gestão ambiental é olhar para o próprio hotel 

como exemplo de estratégia ambiental. É o caso do Porto-Pacuíba Hotel, em 

Ilhabela (SP), que trata por conta própria de todo o esgoto produzido por 

funcionários e hóspedes. O sistema modular de tratamento de esgoto permite não só 

cuidar dos dejetos locais, como também do reaproveitamento da água consumida. É 

um hotel histórico com clientela de classe alta. Sua abordagem agressiva de reduzir 

o impacto ambiental ajudou a direção do hotel a identificar muitos benefícios. As 

áreas mais focalizadas foram reciclagem, redução do consumo de energia e água. 

As principais ações obtidas foram a redução no consumo de energia elétrica; 

redução no consumo de água; reciclagem de material referente à caixa de papelão; 

contêineres; desperdício de comida; vasilhames de vidro, latas de metal; papel de 

escritório; jornais; listas de telefone. 

O próprio Caso descrito anteriormente inclui economias que são bastante 

conhecidas e algumas que são inovadoras. O fator relevante para o sucesso do 

projeto é a participação de todos no hotel, contribuindo como responsabilidade das 

funções de cada cargo. Logo, o poder da contribuição individual é de suma 

importância para o sucesso da gestão responsável sócio-ambientalmente. 

 

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL E HOTELARIA 

O entendimento das organizações em relação às novas práticas que envolvem 

preocupações com os valores, o meio ambiente e o próprio desenvolvimento 

sustentável tem sido consequência das mudanças no mundo empresarial, onde o 

enfoque se dá na humanização do ambiente corporativo. 
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O despertar de uma consciência social reflete uma nova postura das 

organizações, tendo como resultado o surgimento da responsabilidade social e 

consequentemente um melhor desempenho as questões relacionadas às empresas 

e comunidades. 

Isto se dá porque o homem é um animal social. Por isso, ele busca se agrupar 

em organizações (família, escola, hotéis etc.), através das quais ele visa, ao realizar 

o seu trabalho, tornar mais fácil, segura, amena e feliz sua passagem pela vida 

terrena (CASTELLI, 2001). 

De uma forma positiva ou negativa, ou ainda de forma direta ou indireta, as 

organizações afetam as vidas das pessoas e, no cenário da responsabilidade social 

e para com a própria comunidade, têm o compromisso de satisfazê-la, pois ela pode 

ser afetada por aspectos positivos, isto é, pela boa imagem da empresa; ou por 

aspectos negativos, como poluição e insegurança. 

Quando uma empresa visa atender as pessoas em suas necessidades, a 

satisfação dessas necessidades das pessoas se incorpora à sua missão.  A empresa 

de hotelaria é uma dessas organizações, pois tenta atender essas demandas.  

A ampliação desses esforços pode ser vista quando as empresas hoteleiras 

aderem a projetos que melhoram a qualidade de vida, qualificando profissionais e se 

inserindo em ação de responsabilidade socioambientais, devido os impactos 

gerados nas comunidades no entorno do hotel. 

Assim, este estudo pretende investigar se as ações sociais desenvolvidas pela 

rede de Hotéis Othon, no Rio de Janeiro, se adequam ao Modelo proposto pelo 

Instituto Ethos (2009).  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Os objetivos da pesquisa determinam o método, o tipo e a estratégia a ser 

aplicada. Assim, apresentamos, a seguir, os aspectos metodológicos deste estudo. 

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

A abordagem de pesquisa será qualitativa, que segundo Creswell (2007), é 

feita em cenários naturais, onde ocorrem o comportamento humano e os fatos, 

concentrando-se no processo que está ocorrendo e também no produto ou 

resultado. 

A tipologia de pesquisa será o estudo de caso, por se acreditar que este seja o 

caminho para se obter a essência do fenômeno social com a menor quebra possível 

do ambiente natural (MERRIAM, 1998). Segundo Yin (2007), durante muito tempo o 

estudo de caso foi encarado como procedimento pouco rigoroso; entretanto, hoje é 

visto como delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente percebidos. 

 

3.2 MÉTODO DE ESTUDO 

O presente estudo consiste numa pesquisa descritiva que expõe as 

características estudadas e não pretende explicar fenômenos, embora sirva de base 

para tal explicação (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 

 

 



39 

 

 

3.3 O CASO 

         Este estudo de caso foi desenvolvido na rede de Hotéis Othon, que é 

composta por nove hotéis, sendo sete localizados na orla da cidade do Rio de 

Janeiro; uma unidade em Salvador, Bahia; e uma unidade em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. No entanto, o foco deste estudo foram os sete hotéis da orla da cidade do 

Rio de Janeiro. Os critérios adotados para esta seleção foram por estarem sediados 

na cidade do Rio de Janeiro, onde o estudo se desenvolveu, por desenvolverem 

ações sociais e por possuírem uma estratégia de atuação social minimamente 

estruturada.  

Através da campanha O Tom do Othon (2005) e coordenado, desde seu 

início, pelo setor de Desenvolvimento & Qualidade, conta com o apoio de todos os 

setores da empresa, pois o Projeto Uerê serviu como parâmetro para que todos os 

projetos criados tivessem uma sustentação através da Educação e Cultura, 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional e Responsabilidade Social e 

Desenvolvimento Sustentável e que permeasse todas as ações criadas, visto que, 

seu foco principal é o público interno. 

Apesar de corporativa, as estratégias adotadas pela rede são complexas, pois 

projetos voltados para o público de deficientes visuais, ainda estão adiados sem 

perspectivas de data, pois possuem dificuldades para a formação de tal público e por 

enquanto buscam atender a cota do Jovem Aprendiz estipulada pelo Governo 

Federal. 
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3.4 PARTICIPANTE 

 Um gestor responsável pela supervisão e coordenação das ações de 

responsabilidade social da rede de Hotéis Othon, sediados na cidade do Rio de 

Janeiro, foi o funcionário entrevistado. 

 

3.5 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

Para um estudo de caso, a coleta de dados pode se basear em muitas fontes 

de evidências, como documentos, registros em arquivos, entrevistas, observações 

diretas, observação participante e artefatos físicos, o que eleva a confiabilidade (YIN, 

2007). Assim sendo, os métodos de coleta de dados utilizados neste estudo foram 

os de entrevista semiestruturada, notas de campo e pesquisa documental. 

A entrevista semiestruturada utilizou questões do formulário elaboradas com 

base em seis, dos sete indicadores do Instituto Ethos (2009), conforme Quadro 1 a 

seguir. O indicador cliente e consumidor não foi incluído nesta investigação devido 

à entrevista se limitar ao relato de um funcionário da rede, não incluindo, assim, o 

relato de clientes e consumidores. 

As notas de campo registram o que o pesquisador observa durante a coleta e 

a pesquisa documental reúne documentos entregues pelo entrevistado e os utiliza 

na análise conforme sua relevância para o estudo. 

As questões do formulário de entrevista foram elaboradas com base em seis  

indicadores do Instituto Ethos Ethos (2009), conforme quadro 1 abaixo. 

 

 

 



41 

 

 

QUADRO 1 – Relação entre Questões de Responsabilidade Social Empresarial e 
Indicadores Adotados pelo Instituto Ethos (2009). 

 
Questão do Formulário Indicador de Responsabilidade Social 

1. A empresa segue algum modelo como parâmetro para 
suas ações sociais? Caso afirmativo descreva. 
2. Quais os fatores que favoreceram a adoção deste   
modelo? 
3. Quando foram iniciadas as práticas de ações 
socialmente responsáveis pela empresa? 
4. Uma vez adotadas práticas de responsabilidade social, 
a empresa percebe um retorno positivo, como: 
a) Bom posicionamento da sua imagem? () Sim () Não 
b) Conquista de novos clientes? () Sim () Não 
c) Melhorias no relacionamento com os funcionários?  
    () Sim () Não 
d) Melhorias no  relacionamento com seus fornecedores? 
    () Sim () Não  
   Qual sua percepção diante destes fatores? 
5.  Há participação dos investidores no planejamento das 
ações socialmente responsáveis? Caso afirmativo, cite 
exemplos. 

 

 

 

 

Valores, Transparência e Governança 

 

13. Há pesquisa de clima na empresa? Você teve 
acesso aos últimos resultados? Qual a taxa média de 
turnover de seus funcionários? 
14. Os funcionários são incentivados a participar na 
empresa de uma prática efetiva de ações socialmente 
responsáveis? Caso afirmativo, de que forma? 

 

 

Público Interno 

7.    No que se refere ao processo de gestão estratégica 
da   empresa, como estão inseridos as mudanças 
climáticas e o aquecimento global? Cite alguns exemplos.  
8.    Como descreveria as trajetórias da empresa e suas 
perspectivas futuras? 
12. Uma vez trabalhada a consciência da comunidade 
na qual a empresa está inserida, sobre o meio ambiente, 
qual é o cenário projetado para a empresa daqui a dez 
anos? 
6. Há projetos desenvolvidos pela empresa para que ela 
se torne responsável ecologicamente? Quais são estes 
projetos e qual a área de maior direcionamento? 
 
 
 

 

 

 

 

Meio Ambiente 

15. Adotar ações de responsabilidade social agrega 
uma nova experiência, consequentemente novas 
exigências. Junto aos seus fornecedores, quais 
exigências poderiam ser implantadas? 
16. Quais os critérios que a empresa adota para a 
seleção de seus fornecedores? 
17. As práticas de ações socialmente responsáveis 
contribuem para que novos critérios sejam adotados pela 
empresa? 

 

 

 

 

Fornecedores 

9. Como a empresa realiza o trabalho de envolvimento da 
comunidade nestas ações? 
10. Qual o grau de envolvimento da comunidade na 
qual a empresa está inserida? 
11. Com a implantação das ações de responsabilidade 
social, quais benefícios podem ser percebidos em prol da 
comunidade até o momento?  

 

 

Comunidades 

18. Há uma parceria com o governo do Estado para a 
prática de ações socialmente responsáveis? 
 
 
 

 

Governo 
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As entrevistas são as fontes de informação mais importantes para um estudo 

de caso, porém estão sujeitas a problemas como vieses, articulação imprecisa ou 

pobre e memória fraca. Cooper e Schindler (2003, p. 249) afirmam que “se a 

entrevista for bem-sucedida, é uma excelente técnica de coleta de dados”. Por isso, 

Yin (2007) sugere a triangulação das informações de outras fontes para colaborar 

com a entrevista. Entre elas, escolhemos as notas de campo que são as 

observações registradas após a conclusão da entrevista, quando o pesquisador 

descreve suas impressões a respeito da mesma. A documentação interna recebida 

também contribuiu com a triangulação da coleta de evidências.  

 

3.6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Seguindo a característica qualitativa da pesquisa, para o tratamento dos dados 

foi escolhida a técnica de análise de conteúdo seguindo as três etapas básicas: a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados e interpretação.  

Segundo Bardin (2002), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens.  
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3.7 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

As limitações inerentes a este estudo são resultados da própria metodologia 

utilizada e à seleção de um único participante, de forma intencional, reduzindo a 

possibilidade de participação aleatória de outros hotéis que contribuam com ações 

sociais na cidade do Rio de Janeiro. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados coletados através dos métodos de notas de campo, pesquisa 

documental e entrevista são apresentados abaixo. 

 

4.1 NOTAS DE CAMPO 

Chegando ao setor de Qualidade e Desenvolvimento de um dos sete hotéis da 

rede Othon, localizado na orla da cidade do Rio de Janeiro, a pesquisadora foi 

recebida pelo auxiliar administrativo e encaminhada ao entrevistado, o gestor 

responsável pela supervisão e coordenação de ação de responsabilidade social da 

empresa. Enquanto o aguardávamos, o auxiliar administrativo nos entregou o 

caderno intitulado Prêmio Corintho Falcão – Ação Social 2007 – O Tom do Othon, 

sugerindo que fosse lido. Observou-se também, em um mural situado no corredor do 

hotel, ações sociais dos Hotéis Othon ressaltadas pela mídia. 

O encontro com a pesquisadora e a entrevistada foi realizado de forma 

individual, possibilitando privacidade, pois foi realizada na sala do diretor de 

Recursos Humanos (RH), em expediente normal de trabalho, mas na ausência 

deste. 

Tivemos consentimento para gravar a entrevista que transcorreu de forma 

harmoniosa e satisfatória, pois o mesmo demonstrou interesse em responder aos 

questionamentos. 

 

4.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

Como as ações sociais não constam no site da Rede, o caderno O Tom do 

Othon possibilitou informações complementares para o contato com as atividades 

desenvolvidas pelo Hotel.  
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As ações criadas e desenvolvidas pela rede de Hotéis Othon são promovidas 

pela campanha O Tom do Othon que incentiva a prática da Responsabilidade Social. 

O projeto foi idealizado dando continuidade a atividades anteriores, implementando 

outras, que obtiveram o mesmo sucesso. Sustentadas por três pilares, que 

permeiam as ações criadas e desenvolvidas pela rede, que são Educação e Cultura; 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional; e Responsabilidade Social e 

Desenvolvimento Sustentável, essas ações servem como parâmetro para que a rede 

de Hotéis Othon incorpore o conceito de empresa socialmente responsável. 

O projeto social desenvolvido pela rede denomina-se Projeto Uerê, que 

engloba o Projeto Jovem Aprendiz, uma exigência legal. As ações sociais do Projeto 

Uerê são:  

- Auto de Natal; 

- Festa de Aniversariantes; 

- Festa de Confraternização de Final de Ano; 

- Festa das Crianças; 

- Visitas Técnicas; 

- SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho); 

- Ala Othom (uma parceria com a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel); 

- Apoio ao Vote Cristo; 

- Sacode Pan; 

- Corrida de Garçons e Corrida de Hoteleiros; 

- Parceria Projeto Uerê; 

- Programa Jovem Aprendiz; 

- YCI  (Youth Career Initiative) & Uerê. 
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As do Projeto Jovem Aprendiz são: 

       - Doação de Material Escolar; 

- PINC Jovem; 

- Divulgação das melhores práticas: 

a) Equipotel; 

b) Palestras em Escolas Técnicas e Universidades;  

c) Fórum de Turismo Planet Work; 

      - Ações de Capacitação e Desenvolvimento: 

a) Projeto Pestalozzi; 

b) Curso de Libras. 

     - Seminário de Responsabilidade Social. 

Todas as ações são criadas em prol do bem-estar da comunidade, por isso, as 

ações da campanha O Tom do Othon não possuem custos, uma vez que é uma 

campanha desenvolvida internamente, com foco no desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus colaboradores, prevendo ainda a existência de parcerias com 

autoridades, entidades públicas, associações de classe e órgãos de ensino. 

 

4.3 RELATO DA ENTREVISTA 

O relato da entrevista será apresentado após cada questão, transcrito em 

itálicos, sem aspas. 

Entrevistado: Gestor de Desenvolvimento 

Local: um dos hotéis da rede Othon, na cidade do Rio de Janeiro. 

Data: 08 de outubro de 2010, às 11h e 30 min. 

Duração: 1 hora 
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1. A empresa segue algum modelo como parâmetro para suas ações 

sociais? Caso afirmativo, descreva. 

Não. O modelo é próprio, pois, na realidade, todo o processo de ação social 

tem o foco nas pessoas, até por ser uma empresa prestadora de serviço, onde as 

pessoas são a engrenagem da empresa. 

Procuramos identificar em nossos colaboradores tudo aquilo que se pode 

transmitir para a sociedade também e, através deles, fazer um trabalho em que se 

envolvam, para que nós possamos ajudá-los e servir como exemplo, para que 

possam entender todos os aspectos sociais. 

Em suma, há um desenvolvimento próprio, daquilo que é melhoria da empresa, 

do público interno e do seu entorno. A gente busca mostrando, fazendo que eles se 

desenvolvam no sentindo de ver a empresa participar, fazendo a melhoria do 

entorno, mas sempre visando o desenvolvimento deles. E o nosso foco principal é o 

público interno. 

 

2. Há participação dos investidores no planejamento das ações 

socialmente responsáveis? Caso afirmativo, cite exemplos. 

Sim, até porque no caso do Projeto Uerê há ligação direta com o presidente do 

hotel Othon e isso é divulgado pelo Conselho de Administração. 

 

3.  Quais os fatores que favoreceram a adoção deste modelo? 

Não existe, pois o modelo é próprio. 
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4. Quando foram iniciadas as práticas de ações socialmente responsáveis 

pela empresa? 

Quando D. Yvonne trouxe o Projeto Uerê, buscando apoio e o hotel Othon, 

entrou procurando apoiá-lo e, a partir daí, foi se expandindo, pois o cunho maior é o 

Projeto Uerê, mas a gente participa de outras ações também, que são: o auxílio a 

hospitais; o projeto de sustentabilidade, que tem apoio do Banco Real e que é um 

grande estimulador. 

O Projeto Uerê tem como liderança a esposa do presidente dos hotéis Othon, 

D. Yvonne Bezerra de Mello, educadora de fato, que criou uma estrutura de 

educação própria e aplicada para as crianças do Projeto e que hoje serve como 

parâmetro, pois a metodologia de ensino aplicada na escola foi reconhecida pela 

Unesco como modelo de ensino e será aplicada fora do Brasil, em regiões de guerra 

e conflito. 

 

5. Uma vez adotadas práticas de responsabilidade social, a empresa 

percebe um retorno positivo, como: 

 a) Bom posicionamento da sua imagem? (x) Sim  ( ) Não)  

 b) Conquista de novos clientes? (x) Sim  ( ) Não 

 c) Melhorias no relacionamento com os funcionários?  (x) Sim  ( ) Não 

 d) Melhorias no relacionamento com seus fornecedores? (x) Sim  ( ) Não 

Qual sua percepção diante destes fatores? 

É aquilo que foi falado, pois o principal apoio são nossos colaboradores, 

porque o objetivo é fazer com que eles participem sempre. Agora mesmo, a gente 

vai fazer uma campanha de lápis, que anualmente é feita, pois o Projeto Uerê pede. 

Então, é uma campanha de lápis, apontadores e borrachas. Isso é um dos projetos 

que a D. Yvonne pede para a gente fazer todo final de ano. Assim, a empresa 
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poderia chegar e fazer uma doação voltada para o Projeto Uerê, mas não, a gente 

faz uma campanha interna, a gente pede que os colaboradores façam doações e 

demonstramos pra eles que os hotéis Othon participam com tanto e que eles estão 

doando tanto, também. Na hora da entrega, a gente procura levar os colaboradores 

juntos, pra que eles participem.  

As crianças anualmente fazem parte da festa de final de ano, demonstram tudo 

que elas evoluíram em termos de atividades socioculturais. Há apresentação de 

capoeira, trabalhos artísticos: música, pintura, dança. É como se fosse um feedback 

para os colaboradores do trabalho que eles desenvolveram. 

 Existe também, internamente, uma pesquisa de opinião do hóspede, com 

formulário dando sua opinião sobre o hotel. É uma forma de se estimular a 

participação dos colaboradores, para que interajam com o hóspede e que tenham 

um feedback positivo ou negativo, visando melhorias, para que se tenha esse 

retorno. 

 6. Há projetos desenvolvidos pela empresa para que ela se torne 

responsável ecologicamente? Qual a área de maior foco? 

Essa parte de sustentabilidade, a gente teve um início, mas não está 

totalmente evoluída. Alguns exemplos são a reciclagem do lixo, principalmente a 

parte de óleo de cozinha; material de construção civil e papéis de escritório, onde é 

feita a separação e vendida para empresas de reciclagem.  

Outro projeto em andamento é  a campanha de economia de água, que está no 

seu começo, pois não está concretizada. Reaproveitamento de água é temática de 

projetos que estão evoluindo e que em 2011, 2012 terão uma atenção especial dos 

hotéis Othon, já que é o próprio Othon se ajudando. Além do mais, toda a receita 

com a venda desse material de reciclagem vai para uma conta que é revertida para 
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o colaborador interno, ou seja, algum proveito interno você tira desse custo. Sempre 

o colaborador está envolvido e a intenção é reverter para esse colaborador e para o 

público interno, desenvolvendo ações que sejam revertidas para o social, mas 

buscando o colaborador, para que ele seja o primeiro beneficiado, isto é, sempre 

inserido. 

 

7. No que se refere ao processo de gestão estratégica da empresa, como 

estão inseridos as mudanças climáticas e o aquecimento global? Cite alguns 

exemplos. 

Não saberia dizer, há um engatinhar da empresa em alguns pontos, projetos 

inseridos num planejamento estratégico, que estão numa alçada maior, mas que 

estejam em programação para os próximos anos, até porque a questão é muito 

ampla. 

 

8. Como descreveria as trajetórias da empresa e suas perspectivas 

futuras? 

A ideia é buscar bastante projetos que visem à questão da sustentabilidade em 

si mesmo, fazer com que a empresa tenha esse viés de sustentabilidade, pois se 

sabe que é o futuro. Há a preocupação com as nossas ações, para que não 

prejudiquem nem o homem nem o meio ambiente e nem nossas gerações futuras. O 

hotel Othon é uma empresa que está no mercado há 67 anos e pretende se 

perpetuar por muito tempo, realizando, dessa maneira, seu papel de forma 

adequada. 
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Existe a ideia da implantação de novos projetos, existe uma preocupação para 

os próximos dois, três anos, para que se possa trabalhar com mais afinco. Hoje os 

hotéis da Rede ainda estão passando por revitalizações, reformas. 

Vou dar um exemplo nos nossos quartos: existe a preocupação com o 

consumo da água, com o desperdício.  Assim sendo, foram estabelecidas ações 

junto ao hóspede. Quando ele vai tomar banho, por exemplo, se joga a toalha no 

chão, é porque quer que seja trocada. Esta orientação consta do cartão distribuído 

na chegada do hóspede. Outro exemplo refere-se à troca da roupa de cama. Caso o 

hóspede deseja a troca, ele coloca o cartão em cima da cama. Você não troca sua 

roupa de cama toda diariamente, não é verdade? Então, para que ele contribua com 

uma ação sustentável, precisa refletir sobre estas ações. É uma forma de 

conscientizar nosso hóspede no sentido da sustentabilidade, é uma ação pequena, 

mas que reflete num todo. 

 

9.  Como a empresa realiza o trabalho de envolvimento da comunidade 

nestas ações? 

É um trabalho que a grande maioria das empresas fazem hoje, pois você tem o 

Projeto Jovem Aprendiz, que é uma exigência legal, que você tem uma cota a 

cumprir. Aos jovens é dada a oportunidade do primeiro emprego. Hoje, a gente 

trabalha com a cota do Jovem Aprendiz não só dentro do Projeto Uerê, mas com os 

jovens do nosso entorno, dando oportunidade de se qualificarem. Os hotéis Othon 

participaram de um projeto que era ligado a uma entidade internacional chamada 

Youth Career Initiative (YCI), também para jovens de baixa renda, mas que não 

entra na cota de Jovem Aprendiz. Tem treinamento, onde são desenvolvidos, 
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capacitados, aprendem na prática e na teoria para, posteriormente, se inserirem no 

mercado, seja de turismo, seja de outro negócio. O projeto todo dura dez meses. 

 

10.   Qual o grau de envolvimento da comunidade na qual a empresa está 

inserida, com a temática responsabilidade social? 

O foco é o nosso colaborador e para o seu bem- estar; é aquilo que coloquei, 

nos preocupamos em dar um retorno, com isso, o envolvimento sempre é muito 

satisfatório, pois existe a satisfação em colaborar como cidadãos e em saber que 

estas ações refletem num todo. 

 

11. Com a implantação das ações de responsabilidade social, quais 

benefícios podem ser percebidos em prol da comunidade até o momento? 

A abertura de vagas é primeiramente para o entorno do hotel,  procurando dar 

oportunidade para pessoas que vivem em seu entorno, mas também dando ao 

jovem oportunidade de desenvolvimento, não específico pra área de hotelaria, mas 

para qualquer outra área, além de estratégias vinda das parcerias.  

 

12.  Uma vez trabalhada a consciência da comunidade na qual a empresa 

está inserida, sobre o meio ambiente, qual será o cenário projetado para a 

empresa daqui a dez anos? 

O diretor de RH seria a pessoa mais indicada para responder. Considero uma 

pretensão da minha parte, pois a questão é muito ampla. Há um interesse da 

empresa em alguns pontos, alguns projetos idealizados e que ainda vão ser 

desenvolvidos paralelamente, no próximo ano. 
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13. Adotar ações de responsabilidade social agrega uma nova 

experiência, consequentemente novas exigências. Junto aos seus 

fornecedores, quais exigências poderiam ser implantadas? 

Fazer com que eles se tornem parceiros, pois o fornecedor busca a parceria 

não só no negócio, mas em todos os sentidos; então, se acredita. 

O Hotel Othon busca na responsabilidade social que os seus fornecedores 

façam alguma ação e que demonstrem estar voltados para esse tipo de ação. Até 

porque não faz sentido você tomar uma linha de conduta e seu fornecedor indo para 

outra. Por exemplo, o Banco Real é parceiro dos hotéis Othon e trouxe toda a sua 

experiência em sustentabilidade, pois possuem um projeto fantástico e já trouxe para 

dentro dos hotéis Othon a própria experiência. Mantém essa troca, para o que eles 

desenvolverem, o próprio hotel acompanha e copia como modelo, para desenvolver 

melhor sua própria experiência.  

 

14. Quais os critérios que a empresa adota para a seleção de seus 

fornecedores? 

Acredito que seria a área de suprimentos, pois a terceirização amarra muito. 

Um dos parceiros para pontuar é a Cooperativa de Garçons, onde trabalham para 

eventos; não me acho em condições de responder melhor esta pergunta. 

 

15.  As práticas de ações socialmente responsáveis contribuem para que 

novos critérios sejam adotados pela empresa? 

Com certeza. Cada prática implantada busca o aprimoramento, isso está 

dentro do que conversamos. A própria reciclagem do lixo é um exemplo.  A 

existência de planejamentos é um ciclo contínuo de ações. 
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16.  Há uma parceria com o governo do Estado para a prática de ações 

socialmente responsáveis? 

Sim, há uma cota destinada a jovens aprendizes, onde as empresas são 

cobradas para que haja cumprimento da meta. Para se cumprir essa cota, existe a 

parceria com os órgãos estaduais, são eles que nutrem os hotéis de profissionais, 

dando oportunidade de inclusão a esses profissionais dentro da Rede de Hotéis 

Othon; se for olhar por esse prisma, sim. 

 

17.  Há pesquisa de clima na empresa? Você teve acesso aos últimos 

resultados? Qual a taxa média de turnover de seus funcionários? 

Pesquisa de clima organizacional é aplicada pelo setor de recursos humanos 

(RH), que inclusive é a área em que atuo. É feita anualmente e a próxima pesquisa 

será realizada em novembro, onde serão apurados todos os dados. Em dezembro e 

janeiro, no máximo, serão publicados os resultados dessa pesquisa para todas as 

unidades. 

Recrutamento e seleção são feitos para todos os sete hotéis do Rio de Janeiro 

e mais o escritório central, totalizando oito. As vagas já estão centralizadas, mas o 

trabalho é desenvolvido por uma equipe que dá suporte e é composta de analistas, 

psicólogos que fazem todas as vagas operacionais e administrativas, além de 

entrevista de desligamento. Ninguém entra e nem sai à toa, é amarrado pra saber o 

que está acontecendo, para poder corrigir, verificando essas ações e práticas, pra 

que se tenha um retorno enriquecedor.  
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18.  Os funcionários são incentivados a participar na empresa de uma 

prática efetiva de ações socialmente responsáveis? Caso afirmativo, cite 

exemplos. 

Sim, são motivados. Desenvolvemos a campanha do agasalho, que não é só 

para o Uerê, mas também para outras entidades. O funcionário doa, mas paralelo a 

isso, é trabalhada a divulgação para que todos se conscientizem e, motivados, 

tornem a campanha um sucesso. 

Temos a campanha dos brinquedos, em que o hotel doa a parte dele, mas os 

funcionários, conscientizados, fazem também a sua parte; e a própria campanha do 

lápis, que é destinada ao Projeto Uerê, também tem a participação deles. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Este estudo investigou as ações sociais desenvolvidas pela rede de Hotéis 

Othon, na cidade do Rio de Janeiro e o modelo proposto pelo Instituto Ethos (2009), 

verificando sua adequação. 

A análise de conteúdo seguiu a apresentação de categorias de cada resposta 

do relato, conforme quadro 2 abaixo. 

QUADRO 2 - Categorização das Questões 

 

QUESTÕES DO FORMULÁRIO DE 
ENTREVISTA 

CATEGORIAS 

Questão 1 – A empresa segue algum 
modelo como parâmetro para suas ações 
sociais? Caso afirmativo, descreva 
 

- Modelo Próprio 
- Participação e desenvolvimento dos 
colaboradores 

- Priorização: público interno e externo 
Questão 2 – Há participação dos 
investidores no planejamento das ações 
socialmente responsáveis? Caso 
afirmativo, cite exemplos. 

 
 

- Parâmetro: Projeto Uerê  

Questão 3 – Quais os fatores que 
favoreceram a adoção deste modelo? 
 

- Modelo próprio 

Questão 4 – Quando foram iniciadas as 
práticas de ações socialmente 
responsáveis pela empresa? 

- Estimulador: Projeto Uerê  
- Auxílio a hospitais 
- Projeto de sustentabilidade  
- Banco Real 

Questão 5 – Uma vez adotadas práticas de 
responsabilidade social, a empresa 
percebe um retorno positivo, como: 

a) Bom posicionamento da sua imagem?   
( ) Sim ( ) Não 

b) Conquista de novos clientes?                  
( ) Sim ( ) Não 

c) Melhorias no relacionamento com os 
funcionários?                                               
( ) Sim ( ) Não    

d) Melhorias no relacionamento com seus 
fornecedores?                                              
( ) Sim ( ) Não .Qual sua percepção diante 
destes fatores? 

- Apoio e participação dos colaboradores 
- Campanha anual do lápis, apontadores e 

borrachas. 
- Retorno para o público interno e para o projeto 

Uerê 
- Pesquisa de opinião 
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Questão 6 – Há projetos desenvolvidos 
pela empresa para que ela se torne 
responsável ecologicamente? Qual área 
de maior foco? 
 

- Projeto de sustentabilidade em evolução 
- Envolvimento da rede de hotéis Othon 
- Reaproveitamento do lixo 
- Campanha de economia de água 
- Projetos futuros no período de 2011 e 2012 
- Desenvolvimento de ações voltadas para o 
social 
- A inserção e o benefício para o colaborador 

Questão 7 -  No que se refere ao processo 
de gestão estratégica da empresa, como 
estão inseridos as mudanças climáticas e 
o aquecimento global? Cite alguns 
exemplos.  
 

- Considerada questão ampla 
- Projetos em andamento 

Questão 8 – Como descreveria as 
trajetórias da empresa e suas perspectivas 
futuras? 

- Busca de novos projetos que priorizem um viés 
de sustentabilidade 

- Preocupação com o homem e o meio ambiente 
- Preocupação com gerações futuras 
- Perpetuação no mercado 
- O início da ação sustentável 
- Conscientização do hóspede 
- O começo de uma pequena ação que reflete 
num todo 

Questão 9 – Como a empresa realiza o 
trabalho de envolvimento da comunidade 
nestas ações? 
 

- Projeto Jovem Aprendiz  
- Projeto Uerê 
- Entidade internacional YCI 
- Participação da rede Othon 

Questão 10 – Qual o grau de envolvimento 
da comunidade na qual a empresa está 
inserida, com a temática responsabilidade 
social? 
 

- O colaborador é o foco 
- Preocupação com o retorno 
- Considera um grau de envolvimento grande 

Questão 11 – Com a implantação das 
ações de responsabilidade social, quais 
benefícios podem ser percebidos em prol 
da comunidade até o momento? 
 

- Abertura de vagas para profissionais 
- Priorização do entorno do hotel 
- Desenvolvimento para qualquer outra área 
- Parcerias 

Questão 12 – Uma vez trabalhada a 
consciência da comunidade na qual a 
empresa está inserida, sobre o meio 
ambiente, qual será o cenário projetado 
para a empresa daqui a dez anos? 
 

- Considerada uma questão ampla 
- Projetos idealizados em desenvolvimento para 
2011 
 

Questão 13 – Adotar ações de 
responsabilidade social agrega uma nova 
experiência, consequentemente novas 
exigências. Junto aos seus fornecedores, 
quais exigências poderiam ser 
implantadas? 
 

- Pesquisa de clima organizacional realizada 
pelo RH 
- Recrutamento e seleção feitos para rede Othon 
- Trabalho em equipe 

Questão 14 – Quais os critérios que a 
empresa adota para a seleção de seus 
fornecedores 

- Campanha do agasalho 
- Envolvimento com outras entidades 
- Campanha do brinquedo 

 
 

- Parceria com o fornecedor 
- Linha de conduta do fornecedor 
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Posteriormente, analisamos as categorias sob a lente de seis dos sete 

indicadores de responsabilidade social do Instituto Ethos (2009). A exceção é o 5º 

indicador, porque trata de Clientes e Consumidores, indicador que não seria 

medido neste estudo, e por isso, não foi inserido na investigação.  

 

5.1 ANÁLISE SEGUNDO MODELO DO INSTITUTO ETHOS (2009). 

 A integração de mercados e a queda das barreiras comerciais foi uma das 

consequências de maior impacto, quando se trata de evolução da economia 

mundial. Paralelo a tudo isso, o acesso popular a informação do mundo inteiro, 

através das comunicações instantâneas globais, faz com que acontecimentos de 

todos os lugares possam ser conhecidos por todos em tempo real. Portanto, nesse 

sentido, as empresas descobrem que “tornarem-se globais” as expõe a todos os 

olhares, onde estão envolvidos clientes e cidadãos em geral.  

Questão 15 – As práticas de ações 
socialmente responsáveis contribuem para 
que novos critérios sejam adotados pela 
empresa? 
 

- Exemplo de parceria – Banco Real 
- Banco Real – Parceiro em sustentabilidade e 
modelo 

Questão 16 – Há uma parceria com o 
governo do Estado para a prática de ações 
socialmente responsáveis? 
 

- Área de suprimentos 
- Terceirização - Ex: a cooperativa de garçons 
- Hotelaria – uma gama muito grande 

Questão 17 – Há pesquisa de clima na 
empresa? Você teve acesso aos últimos 
resultados? Qual a taxa média de turnover 
de seus funcionários? 
 

- Ciclo contínuo 
- Cada prática implantada, um aprimoramento. 

Questão 18 – Os funcionários são 
incentivados a participar na empresa de 
uma prática efetiva de ações socialmente 
responsáveis? Caso afirmativo, cite 
exemplos. 
 

- Cumprimento de cotas 
- Parceria com órgãos estaduais 
- Projeto Jovem Aprendiz 
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Dentro deste contexto, Fischer (2002) salienta que as empresas passaram a 

adotar um novo perfil, consequência do desenvolvimento econômico e do avanço 

tecnológico, tornando-se importantes agentes de poder. 

Entretanto, as empresas vêm desenvolvendo sistemas de valores e 

estabelecendo metas e o resultado é percebido no desempenho dos funcionários e 

na relação com os clientes, onde essa nova conduta ética caracteriza novos 

princípios como valorização do ser humano, justiça, respeito, lealdade, transparência 

nas relações, solidariedade e ainda a valorização do meio ambiente e da sociedade. 

Segundo o Instituto Ethos (2009) o conjunto de valores éticos de uma empresa 

é uma importante ferramenta para que gerentes e empregados tomem decisões 

empresariais condizentes com as metas e convicções de sua companhia, de modo a 

desenvolver relações sólidas com fornecedores, clientes e outros parceiros.   

O primeiro indicador de responsabilidade social do Instituto Ethos, Valores, 

Transparência e Governança, quando comparado com as respostas, indica que o 

respondente entende que as ações sociais desenvolvidas no âmbito educacional, 

ambiental, da saúde e cultura local atendem ao indicador por apontarem para uma 

governança ética e transparente, pois há participação dos colaboradores no 

desenvolvimento dessas ações,  tanto com o público interno como externo, seguindo 

modelo próprio. O retorno positivo dessas ações os motiva a continuar.  

Quanto ao segundo indicador, Público Interno, o entrevistado afirma que o 

movimento em torno da responsabilidade social aponta a parceria como 

indispensável para o desenvolvimento de ações e a superação de expectativas, bem 

como para a criação de novos projetos, em conjunto com envolvimento de parcerias, 

inserção de seus empregados, buscando o desenvolvimento e estreitamento pessoal 

e profissional, priorizando o bem-estar de todos os envolvidos nos projetos. 
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O terceiro indicador, Meio Ambiente, sinaliza que, apesar de se tratar de uma 

questão ampla, tem seu início, ainda em desenvolvimento, mas prioriza importantes 

ações que envolvem questões sobre preservação da água, reciclagem de lixo e foco 

em sustentabilidade com consciência ambiental. Nada foi citado em relação à 

preocupação com exploração predatória e ilegal de florestas.  

O quarto indicador, Fornecedores, aponta que as ações sociais desenvolvidas 

atendem ao indicador, pois possui um perfil de responsabilidade e transparência, 

priorizando o retorno para com os seus fornecedores, incentivando-os, pois a rede 

Othon acredita no fortalecimento da cadeia de fornecedores através de exigências, 

como aprendizado com prática implantada. A seleção de fornecedores prioriza 

jovens aprendizes com cotas específicas na rede. 

O sexto indicador, Comunidades, aponta a preocupação da rede Othon em 

agregar benefícios à comunidade pela gestão transparente no investimento e 

planejamento de serviços, buscando atender as necessidades do primeiro emprego 

para jovens e profissionais da comunidade que buscam por vagas, ressaltando uma 

postura como formadora de cidadãos. 

O sétimo indicador, Governo, é observado nas ações sociais desenvolvidas 

pela rede; com a postura de comprometimento na formação de cidadãos. Há a 

preocupação em alinhar seus interesses com os órgãos estaduais cumprindo com 

cotas. As ações educativas voltadas para temas como corrupção não foram 

mencionadas. 

Assim sendo, a suposição inicial desse estudo que visou apontar as ações de 

responsabilidade social desenvolvidas pela rede de Hotéis Othon, identificar como 

as ações de responsabilidade social são desenvolvidas pela rede e comparar as 

ações sociais desenvolvidas foi confirmada, pois desenvolvem projetos na área da 
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educação e cultura, desenvolvimento pessoal e profissional e responsabilidade 

social e desenvolvimento sustentável. 

A rede demonstra, assim, sua postura no contexto empresarial referente à 

responsabilidade social como sublinha Fischer (2002) sob as mudanças no perfil 

empresarial atual. 

 

5.2 COMENTÁRIOS GERAIS 

Durante toda a trajetória da rede de Hotéis Othon, pôde-se perceber que suas 

ações sociais, em conjunto com o aperfeiçoamento de atividades já existentes, 

tiveram maior divulgação a partir do Prêmio Corintho Falcão, em 2007, intitulado O 

Tom do Othon. A comunidade externa pôde ter, assim, maior conscientização das 

práticas sociais da rede Othon, despertando maior credibilidade no seu envolvimento 

com as necessidades da comunidade.  

      Apesar de uma visão mais direcionada ao público interno e da preocupação 

com o bem-estar de seu colaborador, o conceito de Responsabilidade Social 

Corporativa está bem difundido pela rede Othon. Muitos projetos efetivados e outros 

em desenvolvimento ilustram a conscientização da rede em tornar-se cada vez mais 

indispensável na busca por uma conquista dinâmica e participativa de humanização 

organizacional. Esta questão vai ao encontro das colocações de Melo Neto e Froes 

(1999), quando acrescentam que o conceito de responsabilidade social tornou-se 

parte do conceito de desenvolvimento sustentável, onde os direitos humanos são 

valorizados pelas empresas. 

     Essa análise nos faz refletir que, atualmente, as práticas e os procedimentos 

organizacionais são ações que propiciam uma relação, ao mesmo tempo interna e 

externa e que se acredita ser uma dimensão indissociável dos negócios. 



 

62 

 

 

     Dessa maneira, analisando os resultados, acredita-se que a atuação social 

passa a existir devido à própria imersão organizacional no contexto onde está 

inserida, sem clareza dos limites de atuação e de suas consequências. Há uma 

aceitação mais responsável de que seus stakeholders façam também parte desta 

atuação, onde todos se tornam beneficiários de projetos sociais responsáveis. 

     Este estudo de caso traça um comparativo entre as práticas da rede de Hotéis 

Othon e o Modelo de Responsabilidade Social do Instituto Ethos (2009). Apesar de a 

rede ter desenvolvido um modelo próprio de projetos sociais, apresenta 

concordância com a maioria dos indicadores estipulados no Modelo. A ausência de 

concordância foi devido a não inclusão de questões sobre exploração predatória e 

ilegal de florestas, sinalizada no 3º indicador do Modelo Meio-Ambiente, bem como 

sobre corrupção, conforme aponta o 6º indicador do Modelo Governo.  
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6. CONCLUSÃO 

Atualmente, sabe-se que pelo fato das organizações terem adquirido maior 

percepção e visão, a própria gestão organizacional apresenta um perfil de maior 

transparência e ética, obedecendo a valores morais enraizados de uma forma 

gradativa na cultura da organização e consequentemente a adoção da 

responsabilidade social torna-se uma estratégia de negócio.  

No contexto da indústria hoteleira, uma das características é a concorrência, 

pois é inerente da realidade dinâmica e de importantes transformações, o impacto 

diretamente positiva nos clientes. E o que motiva uma organização adotar 

estratégias de diferenciação eficientes do negócio é a possibilidade de se destacar 

dos concorrentes. As ações de responsabilidade social contribui para este diferencial 

de mercado, já que melhorar a qualidade de vida dos envolvidos no processo, 

chama à atenção  das pessoas devido ao  cunho social implementado.  

Com referência ao caso estudado, a análise das ações sociais desenvolvidas 

pela rede de Hotéis Othon, através do Modelo de Responsabilidade Social do 

Instituto Ethos (2009), sinaliza um trabalho expressivo e enriquecedor de 

contribuição na formação de uma cidadania mais aprimorada, buscando consolidar 

uma caminhada na linha da sustentabilidade. No entanto, seria de suma importância 

a atualização do modelo próprio, o Projeto Uerê, através dos parâmetros 

estabelecidos pelo Modelo de Responsabilidade Social Empresarial do Instituto 

Ethos (2009), a fim de atender as necessidades nacionais e internacionais, visto que 

o Modelo segue os princípios do Pacto Global ou Global Compact.  

As práticas socialmente responsáveis, desenvolvidas pela rede, tais como 

parcerias duradouras com fornecedores, a utilização sustentada de recursos naturais 

com adoção de medidas para proteção e preservação do meio ambiente, a 
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publicação do Balanço Social, além do engajamento do público interno e externo, 

ampliam os benefícios sociais e econômicos para a organização, somados aos 

benefícios ambientais com resultados duradouros para esta e para sociedade como 

um todo. 

Sugere-se que estudos futuros investiguem a opinião do cliente sobre as ações 

sociais desenvolvidas pela rede, incluindo questões sobre seu conhecimento dessas 

ações e suas contribuições para futuros projetos. 

Por fim, pode-se concluir que o presente estudo possibilitou diante da análise 

do referencial do teórico e dos resultados apresentados, reafirmar a importância 

compreensão do panorama geral da Responsabilidade Social Corporativa. 
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APÊNDICE 1 - Formulário de Entrevista 
 

1. A empresa segue algum modelo como parâmetro para suas ações sociais? 
Caso afirmativo, descreva. 

2. Quais os fatores que favoreceram a adoção deste modelo? 
3. Quando foram iniciadas as práticas de ações socialmente responsáveis pela 

empresa? 
4. Uma vez adotadas práticas de responsabilidade social, a empresa percebe um 

retorno positivo, como:  
    a) Bom posicionamento da sua imagem? ( ) Sim  ( ) Não 
    b) Conquista de novos clientes? ( ) Sim  ( ) Não 

        c) Melhorias no relacionamento com os funcionários?  ( ) Sim  ( ) Não 
        d) Melhorias no relacionamento com seus fornecedores? ( ) Sim  ( ) Não 

   Qual sua percepção diante destes fatores? 
5. Há participação dos investidores no planejamento das ações socialmente 

responsáveis? Caso afirmativo, cite exemplos. 
6. Há projetos desenvolvidos pela empresa para que ela se torne responsável 

ecologicamente? Quais são estes projetos e qual a  área de maior 
direcionamento? 

7. No que se refere ao processo de gestão estratégica da empresa, como estão 
inseridos as mudanças climáticas e o aquecimento global? Cite alguns 
exemplos. 

8. Como descreveria as trajetórias da empresa e suas perspectivas futuras? 
9. Como a empresa realiza o trabalho de envolvimento da comunidade nestas 

ações? 
10. Qual o grau de envolvimento da comunidade na qual a empresa está inserida?  
11. Com a implantação das ações de responsabilidade social, quais benefícios 

podem ser percebidos em prol da comunidade até o momento? 
12. Uma vez trabalhada a consciência da comunidade na qual a empresa está 

inserida, sobre o meio ambiente, qual é o cenário projetado para a empresa 
daqui a dez anos? 

13. Há pesquisa de clima na empresa? Você teve acesso aos últimos resultados?    
Qual a taxa média de turnover de seus funcionários? 

14. Os funcionários são incentivados a participar na empresa de uma prática efetiva 
de ações socialmente responsáveis? Caso afirmativo, de que forma? 

15. Adotar ações de responsabilidade social agrega uma nova experiência, 
consequentemente novas exigências. Junto aos seus fornecedores, quais 
exigências poderiam ser implantadas? 

16. Quais os critérios que a empresa adota para a seleção de seus fornecedores? 
17. As práticas de ações socialmente responsáveis contribuem para que novos 

critérios sejam adotados pela empresa? 
18. Há uma parceria com o governo do Estado para a prática de ações socialmente 

responsáveis? 
 


