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Resumo 
O presente artigo propõe uma reflexão sobre o papel das empresas no desenvolvimento dos 
territórios em que instalam seus empreendimentos. Após um breve paralelo entre as teorias de 
desenvolvimento territorial e responsabilidade social empresarial, apresenta-se um estudo de 
caso que descreve a atuação social da mesma organização em dois municípios, um no 
Recôncavo Baiano, Brasil, e outro no Gran Chaco, Bolívia. Analisando as similaridades, 
diferenças e complementaridades entre os contextos e o papel da corporação no 
desenvolvimento de cada localidade, conclui-se que o desafio das empresas socialmente 
responsáveis está em compreender que não é ela o centro desta dinâmica, mas que é parte de um 
construto social que envolve outros atores e que demanda competências de articulação 
interorganizacional. 
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Introdução 
 
Estudos hegemônicos sobre desenvolvimento territorial centram-se na análise de como 

se estruturam economicamente estes espaços, reservando lugar de destaque às 

organizações privadas. De acordo com Dallabrida, Fernandéz e Siedenberg (2004) as 

abordagens que enfocam o desenvolvimento a partir dos territórios podem ser 

classificadas como globalistas ou regionalistas. A primeira tem suas bases nos 

princípios neoliberais, na competição entre as cidades ou regiões por investimentos 

privados, seja pela oferta de concessões para promover a redução de custos às empresas 

ou por estratégias urbanas. A abordagem regionalista, que comporta diversas variações, 

retoma em certa medida o enfoque clássico de Marshall, segundo o qual as 
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aglomerações econômicas surgem em função de 3 motivos: a aglomeração proporciona 

o fenômeno de labor pooling (bacia de mão-de-obra qualificada); caracterizam-se pela 

densidade de redes entre produtores e fornecedores especializados, atraindo outras 

empresas; oferece importantes externalidades tecnológicas positivas. O avanço de tais 

estudos reflete processos contemporâneos, como o enfraquecimento dos Estados 

nacionais e a quebra de fronteiras para o capital, fazendo com que as corporações 

tenham seu papel ainda mais fortalecido na arena sociopolítica de definição de modelos 

e práticas para o desenvolvimento dos territórios. 

Paralelamente ocorre a re/indefinição dos chamados primeiro, segundo e terceiro setor, 

alterando as responsabilidades atribuídas a cada um deles no processo de 

desenvolvimento. Sem almejar dar conta dos aspectos que envolvem a reordenação 

mundial de poder,  é possível fazer um recorte para demonstrar o crescimento do 

tamanho e influência das empresas: ganham relevância a partir das grandes unidades 

fabris da revolução industrial, passam pela globalização econômica que propicia o 

surgimento das transnacionais, e pela revolução tecnológica e informacional, 

inaugurando, entre tantas outras coisas, uma era de financeirização da economia, em 

que os valores intangíveis são tão reais quanto os tangíveis, ou até mais valorados. 

Crises e contra-movimentos se apresentam neste ínterim e, não por acaso, as 

organizações privadas passam a sofrer pressão de seus stakeholders para que se 

posicionem também na dimensão social do desenvolvimento. Alguns marcos históricos 

propiciaram mudanças significativas no posicionamento social das empresas no Brasil e 

no mundo: movimentos associativos das classes trabalhadoras ainda antes de 1900, 

desencadeando a estruturação do movimento sindical; a primeira convenção da OIT em 

1919; pressões da sociedade confrontando o poder do governo e das empresas por volta 

de 1930, sob a forma de organizações como as ligas camponesas e comunidades 

eclesiais de base; a consolidação das leis do trabalho (CLT) - 1943; criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945 e a declaração universal dos direitos 

humanos em 1948; a conferência de Estocolmo em 1972 e no Rio de Janeiro em 1992; 

as greves trabalhistas no ABC paulista no final dos anos 70; criação do IBASE em 1993 

e do instituto ETHOS em 1998; o pacto global em 2000 e a publicação da norma ISO 

26.000 em 2010. 



  
 

Surge e amadurece a partir destes marcos o conceito de Responsabilidade Social (RS), 

definido na norma ISO 26.000: 

“Responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 
atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento 
ético e transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável, 
inclusive a saúde e bem estar da sociedade; - leve em consideração as 
expectativas das partes interessadas; - esteja em conformidade com a 
legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de 
comportamento; - esteja integrada em toda a organização e seja praticada em 
seus relacionamentos. NOTA 1 Atividades incluem produtos, serviços e 
processos. NOTA 2 Relações referem-se às atividades da organização dentro 
de sua esfera de influência”. 

A função social das organizações não se limita mais à geração de riqueza e de 

oportunidades de trabalho, é preciso levar em conta outras expectativas das partes 

interessadas. Ressaltada a importância e influência das organizações privadas nos 

territórios, a problemática passa a ser então como este ator social (a empresa) pode ou 

deve contribuir e, principalmente, como integrar-se ao processo de desenvolvimento do 

território em que se encontra, levando em conta os diferentes contextos e expectativas 

de seus stakeholders. 

Invertendo a lógica hegemônica e partindo do entendimento do território não como 

entorno da empresa, mas compreendendo a organização como parte de uma dinâmica 

sócio-territorial preexistente, o presente artigo, embasado em um estudo de caso 

utilizando análise documental e entrevistas em profundidade, traz algumas práticas de 

Responsabilidade Social Empresarial desenvolvidas pela mesma empresa em diferentes 

contextos na América Latina, a saber: um município do Recôncavo Baiano, no Brasil, e 

um município do Chaco Boliviano. Reforçando a importância das interorganizações no 

processo de desenvolvimento e a necessidade de legitimação social para que as 

empresas operem, as práticas de responsabilidade social são apresentadas de modo a 

provocar uma reflexão sobre a adaptabilidade necessária para que as organizações 

privadas estejam integradas ao desenvolvimento do território em que estão localizadas, 

e não o contrário. Exploramos a seguir a correlação entre os temas desenvolvimento 

territorial e responsabilidade social empresarial; logo após, apresenta-se a caracterização 

dos contextos e as práticas de responsabilidade social desenvolvidas em cada um deles. 



  
 

Por fim, analisa-se como as práticas se ajustam aos contextos, suas similaridades, 

diferenças e oportunidades de intercâmbio de saberes. 

 

Desenvolvimento territorial e responsabilidade social empresarial na teoria 

 

O vocábulo desenvolvimento abarca diversos significados, a depender da perspectiva 

ideológica que carrega consigo. Relaciona-se, considerando a influência das ciências 

biológicas, em especial de Charles Darwin, com evolução, mudança para 

aperfeiçoamento; é como se o desenvolvimento fosse uma passagem evolutiva por 

estágios cada vez melhores ou mais adaptados ao contexto, desenvolver-se é buscar 

melhores condições de sobrevivência. A associação com a ideia de crescimento e 

progresso tem como influência a revolução industrial que inaugura uma nova era do 

capitalismo, pós-mercantilismo, em que se faz necessária a expansão das fronteiras 

comerciais devido ao início da produção de bens em escala. A lógica do 

desenvolvimento como progresso e modernização perdura por muito tempo e influencia 

as políticas desenvolvimentistas em que a ordem do dia era investir fortemente em 

infraestrutura e na industrialização dos países, almejando aproximar-se do estágio de 

desenvolvimento das potências mundiais, e concomitantemente permitindo aos países 

desenvolvidos expandir suas fronteiras e alcançar novos patamares de acumulação de 

capital. Com o desgaste deste modelo, em tempos recentes de crise econômico-

financeira, superpopulação, desigualdade extrema e escassez de recursos naturais, o 

desenvolvimento passa a estar associado também à preocupações sociais e ambientais. 

Como o termo per se não revela o propósito ou a ideologia, vários adjetivos são 

introduzidos para qualificar o que seria o desenvolvimento, ou seja, o que se espera 

dele, se econômico, sustentável, autossustentado, local, territorial, entre outros. O 

desenvolvimento que tinha um viés, ou econômico, ou social, ou ambiental, ou 

territorial, passa a agregar mais de um adjetivo, tendo que ser local, integrado e 

sustentável (DLIS) ao mesmo tempo, uma tendência que torna-se hegemônica, como 

constata Fischer (2002), dizendo que o DLIS é a utopia mobilizadora da década de 

2000. Tal junção de atributos é também destacada por Augusto de Franco (1999) ao 

afirmar que o desenvolvimento “deve significar melhorar a vida das pessoas 



  
 

(desenvolvimento humano), de todas as pessoas (desenvolvimento social), das que estão 

vivas hoje e das que viverão no futuro (desenvolvimento sustentável)”. 

A junção de adjetivos revela também a diversidade de sujeitos e à multiatorialidade do 

desenvolvimento, às interorganizações, à coletividade e à capacidade associativa. A 

intervenção do Estado, segundo Augusto de Franco (1999), é necessária, imprescindível 

e insubstituível, mas não suficiente para promover o desenvolvimento; para Fischer, 

Melo e Codes (2004) a construção do desenvolvimento é forjada por interorganizações 

que refletem os interesses plurais de instituições que operam no espaço público - 

governo local, empresas e sociedade civil. Dentro deste múltiplo de atores, 

exploraremos aqui, em particular, as responsabilidades atribuídas às organizações 

privadas, que respondem às expectativas de seus stakeholders por meio de suas práticas 

de responsabilidade social. 

Segundo Barbieri e Cajazeira (2012) a responsabilidade das empresas, mesmo sendo 

considerada importante, não é assunto pacificado, para o qual identificam três enfoques 

teóricos que fundamentam diferentes posturas em relação à função social das 

corporações: a teoria do acionista, a teoria dos stakeholders e a teoria contratualista. 

Para os autores, a teoria do acionista e a discussão sobre a responsabilidade social das 

empresas ganha força com um texto de Milton Friedman em 1962, quando afirmou que 

“há poucas coisas capazes de minar tão profundamente as bases de nossa sociedade 

livre do que a aceitação por parte dos dirigentes das empresas de uma responsabilidade 

social que não a de fazer tanto dinheiro quanto possível para os acionistas”, crença 

reforçada em sua frase célebre - “the only business of business is business”, limitando o 

papel das corporações à geração do maior retorno possível aos acionistas. Tal teoria é 

normalmente associada à influência de Adam Smith, para quem “ao perseguir seus 

próprios interesses, o indivíduo, muitas vezes, promove o interesse da sociedade muito 

mais eficazmente do que quando tenciona promovê-lo. Nunca ouvi dizer que tenham 

realizado grandes coisas para o país aqueles que simulam exercer o comércio visando o 

bem público.” (apud Barbieri e Cajazeira, 2012). Schommer e Rocha (2007) classificam 

este posicionamento como liberal, para o qual as empresas produzem benefícios à 

sociedade gerando empregos, pagando impostos e ofertando bens e serviços 

demandados por ela. Outro posicionamento defendido por esta abordagem é que lidar 



  
 

com as questões sociais não se trata de uma competência típica empresarial. Algumas 

críticas relacionadas a esta teoria devem passar, de acordo com Barbieri e Cajazeira 

(2012), pelo fato de que os acionistas não são os únicos interessados na corporação e o 

lucro e os benefícios econômico-financeiros podem ser insuficientes para das conta das 

expectativas da sociedade em relação às empresas; concluem argumentando que a 

maximização do lucro é socialmente ineficiente, por exemplo, quando os custos não são 

pagos, como no caso da poluição e do congestionamento, bem como socialmente 

injustificada em mercados imperfeitos (a concorrência perfeita era uma premissa da 

teoria liberal de Adam Smith). Para Ferreira, Afonso e Bartholo (2008) mesmo em uma 

perspectiva essencialmente restrita à esfera econômica, é possível questionar este 

modelo por não prover o equilíbrio entre o curto e o longo prazo, não levar em conta o 

lucro adequado para assegurar o valor futuro dos investimentos. 

Outra abordagem que impõe limites à atuação social da empresa, mas com uma linha 

argumentativa totalmente diferente, é denominada por Schommer e Rocha (2007) de 

visão crítica, para a qual a responsabilidade social empresarial é uma ideologia que 

conservaria o status quo, pois as corporações são as principais beneficiárias do sistema 

atual; dar ênfase ao papel social das empresas seria reforçar as teses neoliberais, 

levantar falsas expectativas e reduzir as pressões por transformações mais profundas. 

Outra vertente, a teoria do stakeholder ou partes interessadas, tem influência direta da 

visão sistêmica das empresas; Oswald e Cruz (2009) apresentam a classificação das 

organizações como sistemas abertos que sofrem e causam influência condicionadas as 

demandas do ambiente por fornecer recursos e absorver outros. Sustentam esta 

perspectiva Rosseto e Cunha (1999), ao afirmar que as organizações estão inseridas em 

ambientes dinâmicos e suas decisões estratégicas são adaptáveis ao ambiente. Para a 

teoria do stakeholder então, que tem em Freeman seu precursor, a organização deve 

tomar suas decisões levando em conta as expectativas e interesses dos diversos grupos 

afetados ou que possam afetar suas operações. O termo, encontrado pela primeira vez 

em um memorando interno do Stanford Research Institute em 1963, pode ser entendido 

como “pessoa ou grupo com interesse na empresa ou que afeta ou é afetada por ela” 

(Thompson apud Barbieri e Cajazeira, 2012). Clarkson (1995) define como “as pessoas 

ou grupos que têm, ou reivindicam, propriedade, direitos ou interesses em uma empresa 



  
 

e nas suas atividades presentes, passadas e futuras”.  

Hasnas (1998, apud Barbieri e Cajazeira, 2012) diferencia a teoria do stakeholder da 

teoria empírica da administração; enquanto esta prega a ideia de que o melhor meio para 

aumentar o retorno sobre o investimento é dar atenção aos interesses legítimos das 

partes interessadas (o que classifica como a teoria do acionista revisitada), a primeira 

parte dos princípios fiduciário e da legitimidade, evocando uma ética kantiana, pela qual 

os seres humanos não podem ser tratados como meios para alcançar os objetivos de 

outros, mas como um fim em si mesmos. A teoria empírica da administração assemelha-

se ao que Kreitlon (2004, apud Schommer e Rocha, 2007) denomina escola da Social 

Issues Management (gestão das questões sociais), caracterizada por sua natureza 

utilitária, sendo os problemas sociais variáveis a serem consideradas nas estratégias das 

empresas como ameaças, custos ou oportunidades de negócio, e o comportamento 

socialmente responsável adotado na medida em que é útil para que a empresa atinja seus 

objetivos. 

Kreitlon distingue ainda outras duas escolas de pensamento que fundamentam as 

diferentes posturas em relação à responsabilidade social empresarial: a Businness Ethics 

(ética empresarial), que se aproxima da teoria dos stakeholders ao entender que a ação 

das empresas é uma questão normativa, baseada em valores e julgamentos morais, ou 

seja, é intrinsecamente bom, desejável e promotor do bem comum, independente de 

gerar bons resultados; e a Business & Society (mercado e sociedade), que entende a 

responsabilidade das empresas como legítima, uma questão contratual que parte da 

definição dos direitos e deveres associados a cada ator social, em cada época, de acordo 

com uma abordagem sociopolítica. Nesse sentido, as empresas devem estar a serviço da 

sociedade que as legitima. É o que Barbieri e Cajazeira (2012) chamam de teoria 

contratualista, considerando que a sociedade e o governo tem suas origens em um 

contrato hipotético entre os indivíduos. Influenciada por Hobbes, John Locke, Rousseau 

e mais recentemente John Rawls, a aplicação da teoria contratualista ao campo da 

responsabilidade social empresarial surge em 1982 com Donaldson, para quem os 

termos centrais do contrato hipotético entre as empresas e a sociedade são o bem-estar 

social e a justiça; enquanto o primeiro refere-se ao fato de que os membros da sociedade 

estão dispostos a autorizar a existência das empresas somente se eles ganham com isso, 



  
 

o segundo relaciona-se com a autorização pela sociedade somente se a empresa 

concordar em permanecer nos limites dos cânones legais. Tal teoria apresenta 

argumentos similares à abordagem que Schommer e Rocha (2007) denominam de visão 

política da responsabilidade social, para a qual as empresas são as principais 

beneficiárias do atual sistema e pelo poder que concentram não podem estar fora do 

debate político e social da atualidade; portanto, as empresas precisam ser pressionadas 

politicamente pela sociedade, que irá definir o que autoriza e o que não autoriza. 

Independente da abordagem que se venha a adotar, é inegável o crescente peso das 

empresas na arena sociopolítica e econômica, assim como as cobranças e expectativas 

da sociedade em relação às organizações privadas. O movimento da responsabilidade 

social empresarial é, acima de tudo, uma resposta à reordenação do poder entre os 

agentes sociais – Estado, sociedade e empresas. Para Schommer e Rocha (2007), 

mesmo com diferentes posicionamentos, há um certo consenso de que as empresas 

concentram muito poder na atualidade e, por isso, precisam engajar-se mais no 

enfrentamento aos desafios coletivos da atualidade, tanto no campo produtivo, quanto 

social e ambiental. 

Este engajamento no campo social, no entanto, exige da organização privada uma 

capacidade de adaptação aos diferentes contextos em que está localizada, exige uma 

visão sistêmica para além de seus muros, uma compreensão da empresa como parte de 

uma dinâmica que se constrói na interação entre os atores sociais presentes em um 

território. É o que trazemos a seguir: com base na escuta dos diversos atores sociais, 

apresentamos algumas dinâmicas de desenvolvimento territorial e práticas de 

responsabilidade social empresarial em um município do Recôncavo Baiano e outro do 

Chaco Boliviano. 

 

Desenvolvimento territorial e responsabilidade social empresarial na prática: os 

casos 

 

Nesta seção são descritos os contextos sociais dos municípios escolhidos para este 

estudo de caso, bem como as práticas de responsabilidade social da empresa X nestas 

localidades. Estas informações decorrem de um estudo exploratório que envolveu a 



  
 

análise de documentos de órgãos nacionais (como o IBGE no Brasil e o INE - Instituto 

Nacional de Estadística, na Bolívia) e de dados fornecidos pelas prefeituras municipais 

das cidades envolvidas, bem como documentos da empresa, complementados pela 

análise de dez entrevistas em profundidade contemplando representantes da sociedade 

civil, do poder público e da organização X no município do Chaco Boliviano (Carapari) 

e de São Francisco do Conde, no recôncavo baiano. 

O município de São Francisco do Conde, Bahia, está localizado a 66 km da capital do 

Estado. Até a crise de 1929 a economia local baseava-se principalmente nos engenhos 

de cana-de-açúcar, seguido por outras culturas agrícolas e pela atividade pesqueira 

artesanal, que se mantém no período subsequente, com a cultura do cacau. Com a 

entrada em operação de uma unidade da empresa X em 1950, o setor industrial passa a 

ser a principal atividade econômica do município, trazendo ainda outras empresas do 

ramo. São Francisco do Conde conta com uma área de aproximadamente 263 km2 e 

população estimada pelo IBGE (2013) de 36.677 habitantes. Cerca de 1/3 da população 

está em idade escolar, sendo que é no ensino fundamental que se encontra matriculado 

um número maior de alunos. 

Tem-se 19.407 pessoas em idade economicamente ativa (20 a 64 anos) e neste total a 

quantidade de mulheres é maior do que a de homens (IBGE 2010). Em relação à 

ocupação da população economicamente ativa, após Termo de Ajuste de Conduta do 

Ministério Público do Estado, assinado pelo gestor municipal em 2005, fez-se 

necessária a gradual redução do número de servidores em cargo comissionado e a 

realização de concurso público, fazendo com que aumentasse ainda mais as taxas de 

desemprego do município; de acordo com o censo IBGE 2010, o município revelava um 

dos piores índices do país, 25,3% de desemprego. No ano de 2006, de acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o índice de desemprego 

entre os jovens de 18 a 24 anos chegou a alcançar 50,05%. Em decorrência deste dado, 

cresce o número de famílias atendidas pelos programas municipais de transferência de 

renda e assistência social. Há 15.294 pessoas ocupadas e o salário médio da população é 

de 5,9 salários mínimos (IBGE, 2011). Em relação às entidades sem fins lucrativos 

foram identificadas cinquenta e oito e o salário médio das pessoas que atuam nessas 

entidades é de 1,48 salários mínimos. O PIB per capita é de R$ 106.050,84 (IBGE, 



  
 

2011), ocupando a 21a posição entre os municípios brasileiros com maior PIB per 

capita. 

Os maiores investimentos municipais nos últimos cinco anos estão relacionados à 

recuperação e construção de infraestrutura e espaços públicos: foram pavimentados 

vários acessos a bairros que não tinham ruas asfaltadas, além da recuperação de boa 

parte dos trechos degradados. No que diz respeito aos equipamentos públicos, foram 

construídas quatro praças e outras passaram por revitalização com instalação de 

academias ao ar livre, todas as escolas do município foram reformadas, assim como os 

postos de saúde, além da construção de dois complexos escolares, do portal da cidade, 

reforma do mercado do peixe, ampliação da iluminação pública, arborização e ciclovias. 

Tais investimentos trouxeram também a possibilidade de empregar os munícipes, 

amenizando a pressão social decorrente da diminuição do quadro da prefeitura, porém 

com postos de trabalho temporários, cuja redução deve ocorrer na medida em que as 

obras findem. Em relação à qualificação profissional, foram formadas mais de 500 

pessoas em cursos diversos, tanto ofertados pelo município como em parceria com o 

governo estadual, em áreas correlatas à atividade industrial (caldeireiro, soldador), em 

construção civil (encanador, pedreiro, eletricista) e em serviços diversos (manutenção 

de microcomputadores, serviços de refrigeração, auxiliar administrativo, 

manicure/pedicuro, cabelereiro, camareira bilíngue, recepcionista bilíngue). 

Ao tratarmos de assistência social destaca-se o Programa de Acolhimento Social (PAS), 

um programa municipal de transferência de renda implantado em 2009 que atende hoje 

à mais de 4.800 famílias. O auxílio recebido pelas famílias que possuem renda de até 

meio salário mínimo chega a 80% do valor de um salário mínimo. Para a concessão do 

benefício é exigido que as famílias participem de atividades de capacitação profissional, 

acompanhamento médico e promoção social. Ainda em relação à transferência de renda, 

boa parte dos munícipes acumulam a renda do programa Bolsa Família com aquela 

repassada por meio do PAS. 

No que tange à educação, foi inaugurado em 2012 um campus da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira – UNILAB, oferecendo graduação 

em Administração Pública e especialização em Gestão Pública, Gestão Pública 

Municipal e Gestão em Saúde, promovendo ainda ciclos de debates acadêmicos abertos 



  
 

à população. O programa Universitário SanFranciscano (PROUNIFAS) atende a mais 

de 800 pessoas e tem como objetivo conceder bolsas complementares para os estudantes 

universitários carentes e residentes no município, disponibilizando ainda transporte até 

universidades em Salvador e região metropolitana.  

Em termos de promoção da participação da sociedade civil na gestão municipal, o 

município conta com onze conselhos municipais paritários: Conselho de Educação, de 

Saúde, Conselho de Ação Social, Defesa do Meio Ambiente, Cultura, Juventude, 

Desenvolvimento Sustentável, Segurança da Merenda Escolar, Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente. Conselho da Pessoa com deficiência e Conselho da Igualdade 

Racial.  

Ainda falando sobre a participação da sociedade civil, há cinquenta e oito organizações 

da sociedade civil, mas entre elas é possível perceber uma forte dependência, política e 

econômica, em relação ao poder público municipal, não encontrando ações sistêmicas 

que possam ser pontuadas para o processo de desenvolvimento do território. Com isso 

não se quer dizer que inexistem ou são inócuas as ações da sociedade civil organizada, 

pois há sim práticas que certamente contribuem para a garantia de direitos e melhoria da 

qualidade de vida dos munícipes, mas tais práticas não atingiram ainda um alcance, 

sistematização e frequência regular como os programas ou ações que acima elencamos. 

Há de se destacar alguns projetos de organizações da sociedade civil na área cultural 

como pontinhos de cultura e de leitura financiados por meio de editais estaduais, 

demonstrando que a diversidade e a riqueza das manifestações culturais no território se 

sobrepõem à organização ainda incipiente da sociedade civil. 

O município de Carapari, Bolívia, está localizado no Departamento de Tarija, na 

província do Gran Chaco, e conta, de acordo com o INE-2001, com uma população de 

9.035 habitantes, sendo 5.124 homens e 3.911 mulheres. Cerca de quarenta por cento da 

população se encontra em idade escolar e a taxa de analfabetismo é de 19,24%. Mais de 

cinquenta e sete por cento da população está enquadrada nas condições de extrema 

pobreza e o índice de insatisfação com serviços como água e saneamento é de mais de 

90%, a rede de abastecimento de água atende a um terço da população e cerca de 

sessenta por cento das residências não está ligada ao sistema de esgoto. São nove 

estabelecimentos de saúde, sendo todos eles para atendimento à complexidade primária. 



  
 

A taxa de mortalidade infantil é muito alta (54,87%), assim como o índice de episódios 

diarreicos em crianças de até cinco anos. A lenha é o principal combustível usado para 

cozinhar, 88%, e vinte e sete por cento das residências têm acesso à energia elétrica.  

Dois terços da população está em idade produtiva, mas somente um terço é 

economicamente ativa. A principal atividade econômica é a pecuária e a agricultura, 

respondendo por mais de 50% da geração de empregos. Este percentual caiu cerca de 

10% se considerar o período anterior à chegada da empresa X, que é do ramo industrial. 

Carapari conta com trinta e quatro organizações comunitárias, a sociedade civil realiza 

reuniões periódicas, ao menos uma vez por mês, e há uma autoridade comunitária eleita 

para cada ‘bairro’; este representante é responsável por fazer a interlocução com o poder 

público e com as empresas. 

É possível perceber algumas similaridades entre os contextos como a concentração de 

riqueza pela arrecadação proporcionada pela atividade industrial e a má distribuição de 

renda. Diferenças também podem ser percebidas como uma intervenção maior do poder 

público no município do recôncavo baiano, caracterizando também uma dependência da 

sociedade civil em relação aos governantes; em Carapari, apesar do número menor de 

entidades comunitárias, pode-se dizer que há uma melhor organização da sociedade 

civil, sendo ela menos dependente e com maior poder junto aos outros atores 

municipais, se comparado com São Francisco do Conde. 

Conhecedores das práticas para o desenvolvimento territorial implantadas pela 

sociedade civil e, em especial, pelo poder público dos municípios, seguimos para a 

atuação de outro ator social presente nos dois territórios: a empresa X. 

Importante ator no município de São Francisco do Conde, presente desde a década de 

1950, a organização possui neste território diversas atividades produtivas, desde a 

exploração de petróleo, passando pelo refino, geração de energia a partir de usina 

termelétrica, estação de tratamento de gás natural, além de uma estação de 

regaseificação. Sua relação com o território e os demais atores nele presentes é 

ambígua, passando por momentos de crise devido à acidentes com impactos ambientais, 

questionamentos nas etapas de licenciamento dos novos empreendimentos, relações 

cordiais e de parceria na implantação de projetos sociais ou em reuniões com a 

sociedade civil e com secretarias municipais, ou até momentos de indiferença e 



  
 

distanciamento. 

Em relação aos meios e ferramentas de comunicação utilizadas pela Empresa X no seu 

relacionamento com esta comunidade, destacam-se: o serviço de SAC através do 0800, 

contato telefônico disponibilizado para todo público de interesse para realizar 

denúncias, solicitar informações, relatar ocorrências ou situações suspeitas por parte do 

empreendimento ou de seus funcionários. Há também um Jornal Institucional com 

tiragem trimestral de 3.000 exemplares e distribuição para as comunidades do 

município. O Programa de Visitas é outra ferramenta de relacionamento, com a 

participação de aproximadamente duzentos e cinquenta pessoas da comunidade por ano. 

Entre as ações que possam promover o desenvolvimento do município, para além da 

geração de impostos e dinamização da economia local pela contratação de bens e 

serviços, a corporação desenvolve alguns projetos de cunho socioambiental. O 

programa Conviver atende a uma condicionante da licença de operação da companhia 

promovendo educação ambiental para a comunidade por meio de palestras, peças 

teatrais e oficinas, além da formação de 90 multiplicadores ambientais. Também em 

atendimento a uma exigência legal, o programa Jovem Aprendiz, em seu terceiro ciclo, 

visa a inclusão de jovens do município no mercado de trabalho, atendendo cerca de 110 

jovens em cada ciclo bienal, no qual os participantes do projeto passam por uma 

formação teórica e um vivencial prático. 

A Empresa X criou, em São Francisco do Conde, um fórum que desde 2006 realiza 

reuniões mensais itinerantes com a sociedade civil, representada por associações de 

moradores, religiosas, culturais e nos mais diversos segmentos de atuação. Este fórum, 

denominado Comitê Comunitário, se tornou um espaço de intercâmbio de conhecimento 

e de capacitação em organização comunitária. Ainda na linha do protagonismo 

comunitário, a empresa fomenta a construção de Agendas 21 comunitárias em oito 

localidades / bairros do município. 

Outro modo de atuação é por meio de investimento social privado, patrocinando 

projetos sociais desenvolvidos por instituições do terceiro setor. Em parceria com o 

SENAI, é desenvolvido o Programa de Criança, um projeto de educação complementar 

que atende 362 crianças de 6 a 12 anos, matriculadas na rede pública de ensino do 

município. Ainda em relação a patrocínio de projetos, em 2013 foram aprovados em um 



  
 

edital regional para seleção de projetos sociais, cinco projetos com atuação local, 

ligados às áreas de desenvolvimento e cidadania, com início no 2º semestre de 2014. 

São eles: 

a) Porta Aberta para o mundo de inclusão digital: projeto que atende 60 crianças com 

deficiência da APAE e 40 crianças sem deficiência de determinada comunidade do 

município em um programa de inclusão digital e aprendizado por meio das novas 

tecnologias. 

b) Esta Viola dá Samba!: projeto que prevê educação para a qualificação profissional 

para 10 jovens e adultos no ofício da Lutheria e mais 20 crianças e adolescentes em 

aulas de música. A iniciativa promove o desenvolvimento econômico local e incentiva a 

geração de renda para estes lutieres formados, além de valorizar e resgatar a cultura do 

Samba Chula e do tocar da Viola Machete.  

c) Oficina de Flautas e Cordas: Atendimento a 100 crianças e jovens na promoção da 

garantia de direitos por meio do ensino da música nos instrumentos de flauta doce e 

violino. 

d) Empreender com a juventude: Projeto prevê a qualificação de 100 jovens em oficinas 

que permitam o desenvolvimento de técnicas e saberes relacionado a empreendedorismo 

e economia solidária. 

e) Ateliê de Costura: Atendimento a 50 mulheres no ofício da costura para educação e 

qualificação profissional. Prevê cursos de corte e costura, confecção de bolsas e 

artefatos e bordados e pedrarias, incentivando a inserção destas mulheres no mercado de 

trabalho.  

Em Carapari e região, a empresa X iniciou suas operações em 1996 e atua na área de 

exploração e produção de gás natural, bem como seu transporte por dutos. Sua 

implantação transforma significativamente o modo de vida das comunidades vizinhas a 

seus empreendimentos. A falta de infraestrutura da localidade faz com que a empresa 

assuma a construção de sistemas de abastecimento de água e energia elétrica, abertura e 

manutenção de vias, entre outros serviços básicos. Trabalhando em turnos de 

revezamento, quatorze dias de trabalho por quatorze dias de folga, seus trabalhadores 

utilizam a estrutura física e serviços de alojamento da empresa e pouco interagem com o 

território, situação similar à encontrada em São Francisco do Conde, Brasil. Aqui não se 



  
 

hospedam, mas a grande maioria dos empregados mora na capital do Estado e faz o 

trajeto diariamente, também sem tomar parte do cotidiano do município. 

A interação cotidiana entre a empresa e as comunidades de Carapari se dá por meio dos 

enlaces sociais, empregados que têm como função ser um intermediário deste 

relacionamento, participando de todas as reuniões realizadas pelas autoridades 

comunitárias. Há ainda o programa Hable, que funciona como uma ouvidoria, 

recebendo as manifestações de todas as partes interessadas por meio de urnas 

distribuídas pelas unidades operacionais. 

A coordenação de responsabilidade social, que fica em Santa Cruz de La Sierra, 

também mantém contato com a comunidade e o poder público para tratar do 

desenvolvimento de projetos sociais e patrocínios a eventos locais. Na área de garantia 

dos direitos da criança e do adolescente são realizados os projetos Carpa de Teatro, La 

Niñez Cuenta (A infância conta) e a Clínica Desportiva Jogo Limpo. O primeiro 

promove a educação ambiental e o respeito pelos direitos da criança e adolescente por 

meio de apresentações teatrais que procuram reforçar a responsabilidade dos três setores 

da sociedade sobre estas questões. O segundo atua sobre os mesmos temas por meio de 

microprogramas de rádio transmitidos pelos meios de comunicação do Chaco boliviano. 

Já a clínica desportiva contempla treinamento técnico e tático para crianças entre 2 a 15 

anos,  instrutores, treinadores e diretores técnicos e professores de educação física, 

apoiado por treinamentos para os pais em educação e saúde preventiva.  Os professores 

de futebol realizam estágios onde aprendem as técnicas e, posteriormente, as aplicam 

em suas escolas. 

Tratando temas de cidadania e meio ambiente, o projeto “Unidos e Mobilizados em prol 

do Meio Ambiente” destina-se a alunos do Ensino fundamental e Médio de todas as 

unidades educacionais da comunidade do Chaco de Caparari. Consiste na apresentação 

em grupo de um projeto relacionado a uma problemática ambiental em sua comunidade, 

tais como: reciclagem, lixo ou outros, propondo soluções alternativas. Ainda 

trabalhando a cidadania e a importância dos espaços públicos, é desenvolvido um 

concurso, no qual os bairros concorrem com projetos que visam melhorar praças, 

parques e escolas; é o projeto “Bairros Boa Pinta”. 

Assim como em São Francisco do Conde, na região do Chaco uma das principais 



  
 

demandas levantadas pelas comunidades próximas aos empreendimentos é a questão da 

empregabilidade da mão-de-obra local. A empresa X desenvolve nas duas localidades 

programas de qualificação profissional, oferecendo cursos teórico-práticos associados à 

certificações por instituições nacionalmente reconhecidas. Parte dos cursos está ligada 

ao ramo da empresa, como caldeiraria e soldagem, mas há também capacitações em 

outras áreas como operador de equipamento pesado, informática, gastronomia, 

mecânica de automóveis. Em Carapari a qualificação se dá de forma coordenada com a 

cadeia produtiva da organização pois, diferente do recôncavo baiano, no Chaco estas 

comunidades também postulam serem fornecedores da empresa e de suas contratadas, 

oferecendo não só mão-de-obra, mas também serviços. 

Na base da cadeia produtiva a empresa X faz, em Carapari, o reforço à vocação natural 

da região por meio do projeto de desenvolvimento produtivo, que consiste em 

assessorias técnicas e de gestão aos micro produtores locais nas áreas de agricultura, 

apicultura, piscicultura e pecuária, contribuindo para melhorar a geração de renda por 

meio do fortalecimento das habilidades para o desenvolvimento comunitário com 

enfoque na produção e no comércio. Esta base pode ligar-se como fornecedora da 

próxima etapa da cadeia produtiva, que são as microempresas locais, nas áreas de 

fornecimento de alimentação, além de aluguel de veículos, confecção de fardamento e 

equipamento de proteção individual, lavagem de roupas. Junto à estes microempresários 

locais é desenvolvido o projeto de qualificação de empreendedores, apoiando as 

empresas no desenvolvimento de seu potencial visando favorecer a contratação 

dos  serviços por parte do setor da empresa X e instituições e empresas mais 

representativas da área. Procura-se desta forma favorecer que o ciclo produtivo seja 

suprido, ao menos em parte, pela comunidade local, desde o fornecimento de matéria-

prima até a prestação de serviços, considerando ainda a possibilidade de geração direta 

de emprego junto à organização e às empresas contratadas por ela. 

 

Considerações Finais 

 

Desenhadas as ações e cenários pode-se encontrar similaridades entre eles, como o 

isolamento da força de trabalho da companhia em relação aos municípios, vivendo uma 



  
 

relação de ocupação sem interação, formando uma ilha de excelência cercada pela falta 

de acesso a serviços básicos, gerando junto à comunidade o sonho de fazer parte desta 

riqueza que ocupa seu território, o que justifica como principal demanda a 

empregabilidade da mão-de-obra local. Ambos os municípios tinham como vocação 

econômica a questão agrícola, no entanto, enquanto no recôncavo baiano os grandes 

latifúndios de cana passaram a ser de cacau, mas continuando nas mãos de poucos e 

poderosos coronéis, em Carapari a agricultura familiar permite que a chegada da 

empresa se apresente também como uma oportunidade de fornecer matéria-prima, não 

só como uma atividade concorrente, como ocorre em São Francisco do Conde; aqui a 

sociedade nunca fora detentora de propriedades, trabalhava para os grandes barões, e a 

pesca continua sendo uma atividade secundária para a população quando esta não 

consegue inserção no mercado de trabalho. Claro que isto não representa um 

determinismo, apenas se apresenta como um fato histórico que deixa seu legado e 

depende de um esforço consciente, conjunto e planejado para alterar este status quo. No 

Chaco Boliviano a empresa, seus fornecedores e clientes representam um possível 

aumento de mercado a ser atendido pelos agricultores. 

Tal condição de proprietário reflete também, em certa medida, um maior protagonismo 

da sociedade civil de Carapari, que se organiza e convoca a empresa para participar de 

suas reuniões, tendo grande influência junto ao negócio, indicando diretamente as 

pessoas que devem trabalhar nos empreendimentos e as empresas que serão 

fornecedoras de serviços de alimentação por exemplo; quando suas demandas não são 

atendidas realizam bloqueios e forçam uma negociação. Já em São Francisco do Conde 

a empresa é quem toma a iniciativa de formar um grupo que congrega as diferentes 

organizações da sociedade civil, o que demonstra um menor capital social da população, 

mas, por outro lado, permite a construção de uma relação de parceria entre os atores 

sociais com alianças do tipo ganha-ganha, o que nem sempre ocorre em Carapari, pois 

em alguns casos a empresa se vê obrigada a contratar pessoas e organizações não 

qualificadas para prestar os serviços, o que claramente não configura uma relação 

saudável para ambas as partes. 

É perceptível que a empresa atua com as mesmas diretrizes nos dois territórios, abrindo 

canais de comunicação com a sociedade, investindo em projetos na área de garantia de 



  
 

direitos de grupos vulneráveis, em especial crianças, e na capacitação de mão-de-obra. 

Sem dúvida a manutenção dos mesmos princípios, esteja a empresa onde estiver, é algo 

coerente e necessário na construção da reputação de uma empresa socialmente 

responsável; no entanto, é evidente também que em cada localidade há uma dinâmica 

própria de desenvolvimento que deve ser respeitada, a organização privada não deve 

estar orbitada pelos outros atores, mas se incorporar às relações ali estabelecidas e 

integrar suas ações ao que se constrói no território. A carência de serviços básicos e a 

ilha de prosperidade que caracteriza a presença da empresa em ambos os municípios é 

um indicativo de que é necessária a articulação com o poder público e sociedade civil, 

pois trata-se claramente de uma situação que não pode se sustentar no longo prazo. 

Se considerarmos o desenvolvimento territorial como o estágio do processo de mudança 

estrutural em uma localidade (Brandão, 2012), pode-se dizer que os municípios passam 

por um momento de várias transformações que podem resultar em melhoria da 

qualidade de vida de sua população. As estratégias apresentadas nos permitem também 

enxergar o território como um espaço de intervenções não integradas, encampados ora 

por um ou outro ator de forma isolada. Portanto, se por um lado algumas estratégias são 

eficientes e promovem mudanças, seus limites se encontram na complementaridade 

entre elas. 

O desenvolvimento não é fruto de uma simétrica relação de poder, é um construto social 

entremeado por interesses e conflitos, localizado em um tempo e espaço, local este onde 

se dá a materialização de projetos individuais e coletivos; ao inserir os múltiplos atores 

deste processo, consideramos que é necessária uma articulação interorganizacional que 

compreenda e leve em conta os interesses e expectativas de cada um deles, invertendo a 

lógica de que a empresa deve atuar com seu entorno, pois ela não deve estar no centro 

desta dinâmica; ainda que concentre grande poder e por isso é parte das questões sociais 

que estão implicadas no território, para ser socialmente responsável, seja sua motivação 

ética, estratégica ou contratual, é preciso que a organização se predisponha a integrar-se 

à dinâmica sócio-territorial do espaço em que está inserida. 

Considerando que este artigo resulta de um estudo de caso exploratório-descritivo, não 

tratamos aqui de avaliar se as práticas são adequadas e/ou produzem os melhores 

resultados, esta seria uma possibilidade em pesquisas similares. Outros estudos podem 



  
 

contribuir para melhor aprofundar a questão do papel das empresas no desenvolvimento 

territorial, partindo da escuta dos stakeholders nele presentes, avaliando as motivações e 

interesses de cada ator social e os projetos de desenvolvimento em que se engajam. A 

articulação interorganizacional é complexa e historicamente recente, é necessário 

entranharmo-nos mais nessa imensa trama de relações de poder que é o 

desenvolvimento dos territórios. É este o desafio das empresas socialmente 

responsáveis. 
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