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RESUMO: Muitas pesquisas sobre a responsabilidade social buscam esclarecer como se configura 
a atividade social empresarial. Tarefa complexa, pois, por não terem clareza quanto à classificação 
tipológica da RSE, nem sempre as empresas conseguem distinguir RSE de outras formas de atuação, e 
por isso, não são eficazes ao buscarem atuar nesse sentido. Tal classificação não é trivial, apresenta uma 
pluralidade de formas e, é passível de ambiguidades. A partir da análise de conteúdo, foram analisadas as 
entrevistas com os gestores, objetivando caracterizar as atuações sociais das médias e grandes empresas 
do setor têxtil do Norte de Minas. Desta forma, questiona-se: as empresas têm clareza quanto a RSE e 
suas atuações sociais podem ser consideradas como tal? A compreensão do que se denomina conduta 
socialmente responsável é fundamental para que se possa examinar a atuação social das empresas.  O 
estudo se justifica pela necessidade de avançar na compreensão do processo de evolução das práticas 
de RS das referidas empresas, nas quais atuações sociais clientelistas, éticas  e de auto interesse muitas 
vezes se confundem. Identificaram-se diversas formas de atuação social; algumas de caráter paternalista, 
outras mais afinadas com a tipologia de RSE. Entretanto, ainda é bastante incipiente as atuações de 
responsabilidade social nas empresas têxteis norte mineiras.
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1 - Introdução 

Nesse artigo, por meio da percepção de gestores das unidades empresariais estudadas, se procurou 
compreender alguns aspectos relativos à atuação social das médias e grandes empresas do setor têxtil 
no Norte de Minas Gerais4. A justificativa para o estudo tem relação com a necessidade de se avançar 
na compreensão da evolução das práticas de RS das empresas têxteis norte mineiras, nas quais atuações 
sociais clientelistas, éticas  e de auto interesse muitas vezes se confundem. 

Portanto, é prudente verificar se as empresas têm clareza quanto a RSE e se suas atuações sociais podem 
ser consideradas como tal. A compreensão do que se denomina conduta socialmente responsável é 
fundamental para que se possa examinar a atuação social das empresas. Entretanto, a própria literatura 
relacionada ao tema sugere que as características inerentes à RSE são passíveis de ambiguidades. Uma 
1  Doutora em Sociologia Econômica, do Trabalho e das Organizações. Professora do Departamento de Ciências Eco-
nômicas da UNIMONTES. rochamaiaster@gmail.com
2  Doutora em História. Professora do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social e do Departamento 
de Ciências Econômicas da UNIMONTES. rluciene@UNB.br
3  Mestre em Economia. Professor do Departamento de Ciências Econômicas da UNIMONTES. Josemaria.cardoso@
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reflexão acerca dessa questão é necessária no processo de elaboração de um “retrato”, ainda que parcial, 
da atuação das empresas e no entendimento de suas ações. 

Constatou-se que, na maioria dos casos a concepção de RSE se mostrou heterogênea e, muitas vezes, 
percebida, pelos gestores, de forma inadequada. Apesar da existência de atuações sociais nas empresas 
e da sua reconhecida relevância, é comum que, essas práticas não sejam amplas o suficiente para serem 
caracterizadas como sendo de RSE. 

Além de pesquisas secundárias, bibliográficas e documentais, na elaboração deste estudo se considerou 
um conjunto de entrevistas abertas que foram realizadas com gerentes e ou proprietários das médias e 
grandes empresas têxteis, localizadas na região. As percepções dos empresários quanto às atuações sociais 
das empresas foram extraídas por meio do método Análise Temática de Conteúdo. Ressalta-se que as 
empresas estudadas atualmente adotam uma gestão profissional e não familiar. Característica essa que, 
no entendimento de Bowen (1957), favoreceria a manifestação de preocupações com a responsabilidade 
social empresarial. A seguir serão apresentados resultados obtidos a partir da análise qualitativa das 
entrevistas realizadas em três unidades das cinco estabelecidas na região. Isso propiciou traçar as linhas 
estruturantes da atuação social destas empresas. 

O artigo esta dividido em três partes, além dessa breve introdução, na primeira se discute algumas 
características da região Norte de Minas Gerais, objeto desse estudo. Na segunda é apresentado o setor 
têxtil no cenário regional, na terceira se desenha a atuação social das empresas norte mineiras à luz da 
análise das entrevistas e, por último, as considerações finais.

Breves características do Norte de Minas

Entre os estados das regiões Sul e Sudeste, Minas Gerais exibe uma das maiores desigualdades de 
renda, com elevada concentração tanto nas mesorregiões ricas como nas regiões pobres5. Embora Minas 
Gerais seja um dos estados mais ricos do país, a sua grande quantidade de municípios (853) leva a 
disparidades marcantes, tanto econômicas e sociais como nas condições de vida dos habitantes. Os seus 
853 municípios estão espalhados pela imensidão territorial, que representa 15% do total, estabelecidos 
em 12 mesorregiões. 

A denominação mesorregião Norte de Minas Gerais faz parte da regionalização elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística IBGE, que subdivide o estado em 12 mesorregiões. No estado 
mesorregiões ricas6 e desenvolvidas, responsáveis pelo dinamismo, coexistem com outras de grande 
pobreza. A mesorregião Norte de Minas Gerais é composta por 7 microrregiões, Bocaiúva, Grão Mogol, 
Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas essas microrregiões no seu conjunto agregam 
89 municípios, com uma população de 1.599.119 habitantes (IBGE, contagem da população 2007 e 
Estimativas da População 2007. (Publicada no Diário Oficial da União de 05/10/2007). 

As várias regiões do estado de Minas Gerais apresentam diversas disparidades socioeconômicas. Muitos 
municípios da mesorregião Norte de Minas, aqui denominada região Norte de Minas, apresentam 
sérias limitações socioeconômicas espelhadas por seus baixos níveis de IDH. Os principais problemas 
enfrentados tem relação com o nível de emprego; realidade preocupante, porém menos evidente nos 
municípios economicamente mais dinâmicos.  Em alguns desses municípios o setor têxtil tem se mostrado 
relevante na geração de empregos. 
5  Araújo, http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2008/D08A103.pdf.
6  Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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O Norte de Minas possui muitas potencialidades, mas apesar disso, a mesorregião ainda apresenta fortes 
características de uma economia subdesenvolvida7. Na década de noventa, 76% da sua população vivia 
abaixo da linha de pobreza8. Apesar da redução desse percentual em 2000 para 67%, ainda é bastante 
alto o percentual da população que recebe menos de R$75,50 mensais e 32,58% dos municípios norte 
mineiros apresentam renda per capita inferior a R$ 75,509.

No Norte de Minas, esta heterogeneidade do Estado é bem marcada. Embora situado num dos estados 
mais ricos do Brasil, o Norte de Minas é uma das áreas mais pobres do estado, concentrando os 
maiores bolsões crónicos de pobreza10 a nível estadual11. A análise do PIB per capita mostra que, 
enquanto o Sudeste exibe um destaque em relação ao PIB per capita, o Norte de Minas ostenta um 
dos piores indicadores globais de desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. A região 
Norte de Minas Gerais está situada na região Sudeste do Brasil, região que concentra grande parte da 
estrutura produtiva do país. 

Além de outros fatores de diversas naturezas, algumas políticas governamentais, como aquelas 
de incentivos fiscais e financeiros gerenciadas por órgãos de fomento, muitas vezes, favoreceram 
a concentração de atividades econômicas em alguns municípios da região. O Setor secundário, por 
exemplo, se mostrou relativamente mais dinâmico em algumas áreas. 

A maior parte dos empregos da região está concentrada no setor serviços, 49%, que representa 27% das 
empresas. O comércio, com um total de 45% empresas, ocupa o posto de segundo maior empregador, 
23%. No que se refere ao setor industrial, este possui poucas Empresas na mesorregião, apenas 7%, e 
absorve 13% do total de empregos formais12.

Quando se analisa o tamanho das empresas, verifica-se que a distribuição das empresas no Norte de 
Minas é bastante desigual. Em 2007, as empresas de micro e pequeno porte representavam 98,8 sendo 
responsáveis pela geração de 49% dos empregos. Já as empresas de médio e grande porte, embora 
representassem apenas 1,2%, geravam a maior parte dos empregos formais da mesorregião Norte de 
Minas Gerais, 51%. Desta forma, como acontece na maioria das regiões do Brasil, também no Norte de 
Minas no ano de 2012, 99% das empresas formais existentes nessa região eram responsáveis por 53,6% 
dos empregos.

O setor têxtil no cenário regional

É importante destacar que, a atividade têxtil no estado de Minas Gerais é expressiva. Para além de 
abrigar indústrias centenárias, de acolher as que se destacam economicamente no cenário nacional e até 
internacional, ela é responsável pela geração de 113.300 empregos diretos, sendo 68% desses empregos 
alocados nas micro e pequenas empresas. A atividade representa 2,24% do emprego do estado. A indústria 
têxtil mineira participa em 11% da atividade têxtil nacional 13. 
7  Diagnóstico MESONORTE, 2007.
8  Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50 equivalente a ¼ do salário mínimo 
vigente em agosto de 2000. O universo dos indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanen-
tes.
9  Atlas do desenvolvimento Humano – IBGE.
10  Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas.
11  Araújo apud Prates et al., 1996.
12  Dados extraídos da RAIS/MTE.

13  Dados extraídos da RAIS/MTE.
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No Norte de Minas Gerais, em maior ou menor medida, o setor têxtil é mais expressivo nos municípios 
nos quais as unidades empresariais de médio e grande porte estão instaladas. Elas respondem por 
significativa parcela dos empregos e da renda gerados. Isso não significa que em outros municípios não 
existam atividades têxteis. Em alguns deles elas são expressivas, ainda que, baseadas em unidades de 
pequeno porte. 

Apesar disso, é possível perceber que a atividade têxtil da região está concentrada em alguns municípios, 
principalmente, o segmento de confecção. Dos 89 municípios do Norte de Minas, 19 apresentam 
atividade têxtil formal. No segmento têxtil eram 34 empresas, gerando 4.973 empregos, ou seja, 16,3% 
das empresas estabelecidas geravam 82,3% do emprego do setor têxtil. No setor de confecções as 174 
empresas que geravam 1.072 empregos diretos, ou seja, 17,7% do emprego eram gerados nas confecções. 
Isso retrata a situação do setor têxtil após a abertura comercial. 

Assim, na região um grande número de pequenas empresas, 84% com pouca capacidade de absorver a 
mão de obra local, respondem por 18% do emprego direto do setor têxtil14.  Existe um grande número 
de micro e pequenas empresas e estas, devido à própria característica, não têm capacidade de gerar um 
grande contingente de empregos.  Por outro lado, um diminuto número de empresas responde pela maior 
parcela da absorção de empregos na região. 

O setor têxtil mantém sua expressiva importância no Norte de Minas, embora com condições e formas 
de operacionalização diferentes de outrora. A manifestação desta importância é visível através da análise 
do emprego do setor regional. No período entre 1985 e 2000, o setor cresceu 382% em Montes Claros (a 
maior cidade da região), enquanto a indústria têxtil nacional ostentou uma taxa de crescimento negativa 
de -18% (cf. Maia, 2001). Em 1999, o setor empregava 5.016 pessoas, em 2007 aumentou o número de 
pessoas que trabalhavam diretamente no setor, 7.148, um crescimento de 142,5% no emprego. Em 2010, 
6.045 pessoas eram empregadas diretamente pelo setor e 5.992 em 2012. Embora, em termos absolutos, 
tem ocorrido alguma retração no crescimento do emprego no setor, redução de 15,43% em 2010 na 
comparação com o ano de 2007. Tem apresentado alguma recuperação especialmente a partir de 2012.

A mudança estrutural ocorrida no setor têxtil, como a passagem de uma indústria tradicionalmente 
intensiva em trabalho para a indústria capital intensiva, teve impactos na sua competitividade, 
especialmente pós-abertura comercial. A reestruturação tecnológica deixou um saldo líquido negativo 
para os postos de trabalho. As novas funções criadas apresentavam traços distintos, exigindo trabalhadores 
mais qualificados e com habilidades específicas. Apesar disso, o setor se manteve como um dos mais 
importantes geradores de emprego. É o segundo maior empregador da indústria regional, participando 
com 23,36% do emprego industrial e 2,93% de todo o emprego do Norte de Minas. 

Nas médias e grandes empresas, tornou-se necessário um maior investimento em recursos humanos para 
enfrentar as pressões tecnológicas e mercadológicas. A reestruturação produtiva, especialmente, a partir 
da década de 1990, contribuiu para a redução e fragmentação dos coletivos de trabalho nas grandes 
empresas, através de subcontratações, fator que favoreceram à precarização do trabalho. 

À luz da análise de conteúdo efetuadas a partir de entrevistas com gestores de importantes unidades 
fabris, ao nível da região Norte Mineira, interessa-nos entender um pouco mais esse setor. Isso ajudará 
a analisar a responsabilidade social empresarial a partir das práticas comuns, ou seja, daquelas que 
efetivamente se concretizam, para apreendê-la a partir do quotidiano das empresas.

14  Dados extraídos da RAIS/MTE.
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O retrato da atuação social das empresas

As entrevistas realizadas permitiram perceber que os gestores das empresas que possuem atuações sociais 
mais efetivas têm consciência do benefício proporcionado por elas. Contudo, também têm clareza de que, 
direta ou indiretamente, tal atuação se reverte em bônus para as empresas. Nesse contexto, é possível 
aceitar como posição hegemônica que no tecido econômico capitalista, a finalidade de suas atuações 
empresariais e sociais está voltada prioritariamente para o lucro. 

Muitas pesquisas sobre a responsabilidade social das empresas buscam esclarecer como tem se configurado 
sua atividade social. Tarefa complexa, uma vez que, nem sempre as empresas distinguem RSE de outras 
formas de atuação. Não raramente, na busca de promover ações socialmente responsáveis, adotam 
condutas que não podem ser classificadas como tal. Pois, por não terem clareza quanto à classificação 
tipológica da RSE, não são eficazes ao buscarem atuar nesse sentido. Contribui para isso, o fato dessa 
classificação não ser trivial; apresenta uma pluralidade de formas e, muitas vezes, pode ser passível de 
ambiguidades. Para Reis (2007), posturas socialmente responsáveis dos agentes econômicos requerem 
maior envolvimento no enfrentamento das questões relativas ao avanço tecnológico e a degradação da 
vida, contradições de um modelo econômico excludente, mais que não podem mais serem ignoradas.

Para tentar transformar essa realidade, cada vez mais, alguns segmentos da sociedade cobram e têm a 
expectativa de que as atuações sociais das empresas sejam parte de uma estratégia de RSE. Mas, quais 
atuações podem ser consideradas de RSE? Sabe-se que há divergências e ambiguidades relacionadas ao 
termo. Atuações mais afinadas com a filantropia, cidadania empresarial, ação social empresarial, entre 
outras, muitas vezes, são classificadas como de RSE.  Esse fato atrapalha a identificação das atuações 
que podem ser consideradas como tal, dificultando a sua definição e comprometendo sua aplicabilidade 
operacional.  Para Reis (2007) isso ocorre porque o tema é relativamente novo em nível acadêmico e 
empresarial. Nas percepções de muitos dos entrevistados isso ficou evidente, pois, muitos classificaram 
ações isoladas de doações esporádicas à comunidade, cumprimento das leis trabalhistas e previdenciárias 
, entre outras como de RSE.

As atuações sociais afinadas com a ideia de RSE devem atender alguns requisitos fundamentais como 
responsabilidade econômica, legal, ética e discricionária, além de se observar outros requisitos como: 
possuir estratégias de monitoramento; voluntariedade; foco na dimensão interna e externa; atuações 
proativas; integração com agentes internos e externos; parcerias estruturantes; continuidade das atuações; 
consensualidade nas decisões; transparência; compromisso ético entre outros. Diversos autores, em seus 
estudos, corroboraram essas ideias. 

Carroll, um dos mais citados teóricos da RSE, tentou preencher a lacuna conceitual, através da pirâmide 
da RSE por via da sistematização e da articulação das dimensões econômicas, legais, éticas e filantrópicas, 
apresentando a seguinte definição: “A responsabilidade social da empresa abrange os campos econômico, 
legal, éticos e discricionários que se relacionam com as expectativas que a sociedade tem das empresas 
em determinado ponto no tempo” (Carroll, 1979: 500). Vários outros autores como Barbieri & Cajazeira 
(2009) relatam que as expectativas que a sociedade tem em relação ao comportamento responsável das 
empresas, têm a ver com atuações que considerem: do ponto de vista econômico, a lucratividade da 
empresa; do ponto de vista legal, a obediência a lei; do ponto de vista do referencial ético e justo, as 
atuações corretas e honestas.  Relata ainda que, do ponto de vista filantrópico a conduta responsável das 
empresas devem observar a cidadania, com ações que respondam às expetativas da sociedade e a efetivação 
de programas que visam a melhoria do bem-estar humano. Frederick concebe a responsabilidade social 
das empresas como sendo “uma postura pública em relação aos recursos econômicos e humanos da 
sociedade e que esses recursos devem ser utilizados   para fins sociais e não apenas para os interesses 
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estritamente circunscritos de pessoas e empresas” (Frederick, 1960: 60 apud Carroll, 1999: 73). 

A compreensão do que se denomina conduta socialmente responsável é fundamental para que se possa 
examinar a atuação social das empresas. Ela é necessária no processo de elaboração de um “retrato”, 
ainda que parcial, de tal conduta. Para tanto, nesse artigo se apresentam as percepções dos atores das 
unidades empresariais estudadas quanto à atuação social de suas empresas. Nos seus discursos há uma 
percepção quanto à possibilidade de adotar, ou não, atuações que caminham no sentido da RSE. Há, 
inclusive, o reconhecimento da relevância social dessas ações. Porém não há consenso quanto ao dever 
de adota-las. Dois perfis de atuação foram identificados nas unidades empresariais estudadas, um mais 
direcionado para a valorização de aspectos econômicos e outro que extrapolam a lógica econômica.

No primeiro, predomina uma lógica econômica forte. Procura-se canalizar esforços para potencializar o 
ganho econômico. Há atuações ao nível interno e ambiental, porque reconhecem a necessidade de fazê-
lo para a obtenção de resultados. A lógica econômica domina esse perfil. 

No segundo, se reconhece a necessidade de conjugar o social, o econômico, o ambiental, entre outros. 
Nesse perfil, embora se atribua grande peso à orientação econômica, sua prática também deve estar, em 
alguma medida, afinada com uma orientação ética.

No que se refere à percepção dos gestores sobre as atuações sociais das sua empresas, percebeu-se dois 
distintos entendimentos. Um deles aceita que agir com responsabilidade é necessário e, que essas atuações 
têm relação com: o respeito aos princípios e a ética; a promoção do crescimento econômico; a adoção 
de condutas corretas. O outro entendimento aceita que, agir com responsabilidade poderia contribuir 
para gerar prejuízos para as empresas, além de entender que tal atuação extrapola a competência do 
empresário. Entendem que tal atuação é competência do governo.

Os argumentos expostos nos parágrafos anteriores explicitam e ajudam a compreender a pluralidade 
de aspectos que, na perspectiva dos atores estudados, permeiam as atuações sociais das empresas. Para 
além dessa realidade plural e, em alguns casos, contraditória dos atores, foi possível caracterizar as 
atuações das empresas quanto à RSE. Verificou-se que na maior parte dos casos, tais atuações não são 
bem delineadas. E, há casos em que a inserção nas questões de cunho social se limita em atuações que, 
embora relevantes, não contemplam requisitos suficientes para classificá-las como tal. As empresas que 
ambicionam avançar no sentido da RSE devem ampliar a sua compreensão acerca das dimensões que 
envolvem a RSE. 

Conclusão

Na discussão efetuada neste artigo ajuda na compreensão dos aspectos que, na perspectiva dos atores 
estudados, permeiam as atuações sociais das empresas. Para além da realidade plural e, em alguns casos, 
contraditória dos atores, foi possível abordar alguns aspectos relativos à RSE. Verificou-se que na maior 
parte dos casos, tais atuações não são bem delineadas.

Ademais, como a concorrência e a competitividade tem se mostrado dinâmicas e acirradas no contexto 
de maximização capitalista, o espaço para as atuações sociais paternalistas tem se reduzido. Muitas 
vezes, elas têm sido substituídas por outras estratégias gerenciais.

 No Norte de Minas Gerais se identificou diversas atuações sociais; algumas de caráter paternalistas, 
outras mais afinadas com a tipologia de RSE. Atuações eventuais ou contínuas, praticadas de forma 
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compulsória ou não, direcionadas para área ambiental, trabalhista, previdenciária, fiscal, entre outras. No 
campo ambiental as atuações se mostraram mais consistentes com a RSE. Todavia, motivada e balizada, 
preponderantemente, pela dimensão da legalidade.  

É possível aceitar que, ainda é bastante incipiente a atuação social das empresas têxteis norte mineiras. 
Nas entrevistas realizadas, a concepção de RSE se mostrou heterogênea e, na maior parte dos casos, era 
percebida de forma inadequada ou estava meramente implícita nos discursos formais. Muitas vezes o 
discurso desses atores reflete um reconhecimento acerca da relevância social de tais atuações. E que, 
essas dependem muito da vontade das empresas.  Porém, se constatou que não há consenso quanto ao 
dever de adotá-las. 

O esclarecimento acerca do que é, e da importância da participação efetiva das empresas em atuações 
de responsabilidade social empresarial é desejável. Apesar da existência das atuações sociais entre as 
empresas e seu meio envolvente e da sua reconhecida relevância, tais ações não são amplas o suficiente 
para caracterizá-las como sendo de RSE. Considerando a ampla complexidade da RSE, é necessário que 
as empresas ultrapassem os seus próprios interesses, no intuito de adotarem atuações que se enquadrem 
tipologicamente como socialmente responsáveis.   
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