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Resumo: Este artigo é resultado da investigação no âmbito do mestrado em Ecologia Humana e 

Problemas Sociais Contemporâneos. Foi orientado pela intenção de compreender como os 

stakeholders se inserem nas estratégias de responsabilidade social relacionadas com a gestão de 

resíduos sólidos recicláveis no Brasil. Procurámos avaliar a percepção que, quer a empresa, quer 

os stakeholders envolvidos têm dessas estratégias e as vantagens que delas decorrem para todos 

os participantes. Os resultados mostraram que as parcerias estabelecidas entre empresa e 

stakeholders, no período de 2006 a 2013, envolvendo a gestão de resíduos sólidos recicláveis, 

foram uma alternativa economicamente viável, socialmente inclusiva e ambientalmente 

sustentável. 

 

Palavras-Chave: Responsabilidade Social; Comprometimentode stakeholders; Gestão de resíduos. 

 

 

Abstract: This paper is a summary of the master's thesis in Human Ecology and Contemporary 

Social Problems. The main objective is to understand how stakeholders are integrated into 

companies social responsibility strategies related to the management of recyclable solid waste in 

Brazil. We aim to assess the perception that either the company or its stakeholders have of these 

strategies and the advantages to imposed them to the entire network of stakeholders. 

Partnerships between the company and some of its stakeholders involving the management of 

recyclable solid waste where analyzed for the period 2006-2013 and participants where 

interviewed. Results pointed that the co-management of recyclable solid waste could be a socially 

inclusive, environmentally sustainable and economically viable alternative.  
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1. Introdução 

O principal objetivo da investigação foi identificar e analisar os impactos das 

relações entre empresas e stakeholders ligados à cadeia da reciclagem no Brasil. Para 

tanto, a pergunta de partida foi elaborada com o intuito de compreender como os 

stakeholders se inserem nas estratégias de responsabilidade social relacionadas com a 

gestão de resíduos sólidos recicláveis, para, nesse contexto, avaliar a percepção que, quer 

a empresa, quer os stakeholders têm dessas estratégias e as vantagens que delas 

decorrem para todos os participantes. Assim, os procedimentos metodológicos aplicados 

foram de natureza qualitativa, descritiva, exploratória, no nível de análise 

organizacional da empresa estudo de caso – Belcar Caminhões e Máquinas Ltda., uma 

concessionária MAN Latin America - no período de 2006 a 2013.  

A escolha da Belcar Caminhões justificou-se pela sua experiência em capitalizar 

resultados positivos na implantação e no desenvolvimento de estratégias de 

responsabilidade social para engajar stakeholders na gestão de resíduos desde 1998. Por 

isso, acredita-se que o ato de descrever como a empresa estrutura essas relações, o 

ambiente em que as opera e identificar as suas motivações, dificuldades, os seus desafios 

e os resultados que alcança possa fornecer dados relevantes e contribuir para ampliar as 

discussões em torno da Responsabilidade Social Empresarial e da Teoria dos 

Stakeholders.  

As unidades de análise focaram-se nas relações empresa/stakeholders. Assim, 

foram estudados os parceiros Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Cooperativa de Reciclagem de Lixo 

(Cooprec) e Centro de Referência em Assistência Social (Cras Vila Redenção). As fontes 

de evidências foram reunidas e analisadas em três grupos principais: entrevistas, 

documentos e observação direta.  

De forma geral, os dados coletados indicaram que para estabelecer contato com 

stakeholders a empresa utiliza ferramentas focadas na comunicação e no relacionamento 

nos níveis de consulta, diálogo e parceria. Sob a perspectiva dos stakeholders, percebeu-

se que os impactos são positivos e motivados pelo cumprimento dos seus fins sociais, 

sejam filantrópicos ou de economia solidária. Notou-se que quanto mais próximo é o 

envolvimento do stakeholder com a empresa, maiores e melhores são os impactos da 
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relação, com ganhos para a sociedade e para o ambiente. Para a empresa, os stakeholders 

apontam benefícios basicamente conectados com a valorização da sua imagem 

institucional e ao cumprimento da RSE. Quanto às dificuldades, destacaram-se as 

relacionadas com a retirada e transporte do resíduo, procuras ? filantrópicas emanadas 

por stakeholders, com as diferenças entre a gestão da empresa e a dos parceiros, e a 

emergência na resolução de problemas que surgem durante o relacionamento. De 

qualquer forma, os impactos identificados no ambiente corporativo são significativos e na 

sua maioria também positivos,. Relacionam-se com ganhos tangíveis e intangíveis, que 

motivam e projetam a Belcar Caminhões como referência na prática da responsabilidade 

social com engajamento de stakeholders no contexto corporativo em que opera. Por fim, 

os desafios observados para a consolidação de parcerias futuras estão relacionados com a 

capacidade de a empresa desenvolver novas competências capazes de superar as 

dificuldades apontadas, ao mesmo tempo em que preservam os benefícios e 

aprendizagens adquiridos a partir desses relacionamentos. 

 

2. Breve histórico sobre a formação da RSE nas empresas 

Nos últimos séculos o modelo de desenvolvimento económico forjado pela lógica do 

crescimento ilimitado esteve apoiado na intensa exploração de recursos naturais, o que 

tem gerado desequilíbrios ambientais e sociais, e um processo contínuo e acelerado de 

desperdício, degradação e miséria. Como consequência, os ecossistemas sob intensa 

pressão já não têm capacidade para absorver indefinidamente os detritos gerados pela 

sociedade sob a forma de lixo, poluição etc. (Aligleri, 2011; Seiffert, 2011; Pires e 

Craveiro, 2011). De fato, se a humanidade continuar a crescer, a consumir e a descartar 

sob os mesmos padrões hoje verificados, num horizonte temporal de curto prazo é 

possível vislumbrar um colapso ecológico (Simonnet, 1981; Lago e Pádua, 1989; 

Latouche, 2009). 

Entretanto, no sentido contrário ao alerta de inúmeros cientistas e pesquisadores, 

a produção de resíduos sólidos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento continua a 

expandir-se em ritmo acelerado (Boechat C. B., Boechat M. C. B. e Pôssas, 2005; Mota, 

2012). No Brasil, a taxa de crescimento da produção de resíduos sólidos aumenta em 

proporções maiores que a taxa populacional, ao passo que a sua deposição, em grande 

parte, se dá de forma inadequada (Santos, 2009; Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 2010, 2011, 2012). Segundo a Associação 
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Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – Abrelpe, a região 

Centro-Oeste do Brasil, onde está localizada a empresa estudo de caso, mantém um dos 

piores desempenhos relativamente aos índices de destinação final adequada, sendo que 

menos de 30%, têm destino ambientalmente adequado, a menor percentagem em relação 

às demais regiões do País (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais, 2011; 2012). 

Nesse cenário, um tipo de organização tem destaque principal: as empresas. Por 

serem constituídas por grupos sociais organizados para garantir necessidades sociais, 

por terem os seus elementos regulados por padrões de comportamento que correspondem 

a um conjunto de papéis e de processos, e também por dominarem as perspectivas de 

negócios comercialmente orientadas pelo lucro, as empresas acabam por determinar a 

estruturação das sociedades contemporâneas e, por conseguinte, são responsáveis, em 

conjunto com outras organizações, pela degradação ambiental e exclusão social, que são 

perversamente interligadas.2 Contudo, se assim o for, será também o “nicho ecológico da 

empresa” o lócus para se identificar possíveis respostas aos problemas ambientais e 

sociais contemporâneos (Valente, 2006; Acselrad et all., 2004). Em termos gerenciais, o 

desempenho desse papel identifica o que se convencionou chamar Responsabilidade 

Social, ou Responsabilidade Socioambiental das Empresas – RSE (Valente, 2006; Reis, 

2007; Busch e Ribeiro, 2009; Ferreira e Basqueira, 2010).  

Importante ressaltar que o estudo sobre o papel da corporação no contexto 

apresentado foi desenvolvido a partir dos preceitos teóricos advindos da ecologia humana 

– que se define como uma ciência pluridisciplinar, ao estudar a codependência entre os 

sistemas sociais e naturais, desafiando um pensamento ético sobre a relação da espécie 

humana com os outros seres vivos (Pires e Craveiro, 2011). A partir dessa base científica 

e com fundamento na teoria dos stakeholders a partir da interpretação de Freeman 

(1984), foi possível compreender as iniciativas de diálogos e as relações estruturadas 

pelas empresas para inserir, no seu processo de apropriação do lucro, a proteção ao 

ambiente e o atendimento  aos desafios sociais (Rocha, 2009; Boszczowski, 2010) por 

meio da gestão sustentável dos seus resíduos (Santos, 2009; Aligleri, 2011; Mota 2012), 

tendo como objetivo o fortalecimento de vínculos e o engajamento de públicos afetados 

pelos seus negócios (Boszczowski, 2010).  

                                                            
2   Acselrad, Herculano e Pádua (2004), defendem que os grupos sociais de menor rendimento são, 

em geral, os que recebem as maiores cargas dos danos ambientais do desenvolvimento, como 

grupos sociais de trabalhadores, populações de baixo rendimento, segmentos raciais 

discriminados, parcelas marginalizadas e mais vulneráveis da cidadania. 
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Boszczowski (2010), apoiada na opinião de diversos autores, afirma que a referida 

teoria forma o arcabouço teórico que interliga a rentabilidade das empresas às suas ações 

sociais e ambientais. Nesses termos, contraria o pensamento de teóricos da Economia 

que têm em Friedman (1970) o seu maior expoente – pensamento amplamente discutido, 

justamente por se mostrar incompatível com as propostas de preservação da vida e de 

sustentabilidade do planeta (Lima, 1998; Valente, 2006; Camargo, 2010). 

Essa linha de análise admite assim uma “nova ordem”, sustentada na percepção 

de que os comportamentos e as atitudes das empresas – consistentes com as expectativas 

da sociedade, alinhados com as operações de negócio e coerentes com os princípios de 

organização da natureza – elevam a sua reputação e credibilidade e, por consequência, 

impulsionam o seu valor de mercado, o seu desempenho económico e a sua longevidade 

(Busch e Ribeiro, 2009; Ferreira e Basqueira, 2010; Evangelista, 2010; Aligleri, 2011; 

Tavares 2011), além de evitar restrições da sociedade à sua atividade produtiva (Reis, 

2007; Rocha, 2009; Camargo, 2010). Num sentido mais amplo, complementam Young 

(2011) e Boszczowski (2010), as empresas, por meio do engajamento de seus stakeholders, 

alcançam elevados padrões de excelência e podem enfim dar um salto em direção a 

modelos de maior consistência sistémica, como o de sustentabilidade empresarial – termo 

derivado do conceito de desenvolvimento sustentável3 e emanado do conceito de 

responsabilidade social.  

 

3. Metodologia de Investigação 

Os procedimentos metodológicos aplicados foram de natureza qualitativa, 

descritiva, exploratória, no nível de análise organizacional da empresa estudo de caso – 

Belcar Caminhões e Máquinas Ltda. –, no período de 2006 a 2013.  

Como contributo diferencial a estudos anteriores, a pesquisa propôs ainda a 

avaliação das relações sob o ponto de vista dos stakeholders. Com essa iniciativa, a 

intenção principal foi perceber os impactos dos relacionamentos propostos pela empresa 

também no ambiente dos seus parceiros, particularmente com os envolvidos no 

recebimento e/ou na transformação de resíduos destinados pela Belcar Caminhões. 

                                                            
3 Termo proposto pelo grupo de trabalho presidido pela então primeira-ministra da Noruega, Gro 

Brundtland, no documento O Nosso Futuro Comum, conhecido também como Relatório 

Brundtland. O conceito é uma tentativa de conciliar o desenvolvimento económico e ambiental 

com a boa qualidade de vida para as gerações atuais e futuras (Brundtland, 1988). 
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Para tanto, foram elaboradas três hipóteses como possíveis respostas prévias ao 

problema levantado (quadro 1). Embora não sejam obrigatórias na abordagem 

qualitativa, as hipóteses foram utilizadas nesta investigação apenas para direcionar o 

raciocínio na formulação e execução do estudo, sem qualquer pretensão de testar ou 

validar resultados. 

Por isso, privilegiou-se uma abordagem qualitativa. Assim, reuniram-se as fontes 

de evidências em três grupos principais: entrevistas, documentos e observação. Na fase 

inicial da investigação, foram coletados documentos que, após análise, apresentaram 

informações importantes para a seleção de stakeholders, a formulação de perguntas e a 

preparação da entrevistadora para a realização das entrevistas em profundidade. Tais 

entrevistas foram orientadas por um roteiro semiestruturado e aplicadas, por meio de 

guiões distintos, aos executivos da empresa e aos coordenadores das organizações 

selecionadas.  

Na fase seguinte, realizou-se a transcrição integral das entrevistas, optando-se 

por manter os ritmos do discurso oral e pelo respeito a regionalismos e sotaques. Nesse 

sentido, a técnica para análise das entrevistas foi aplicada com a preocupação de não 

perder o foco holístico sobre o ambiente e as pessoas nele inseridas. Isto é, sem reduzir os 

entrevistados e o campo pesquisado a variáveis, mas observando-os como um todo, o que 

ganha especial sentido no contexto da ecologia humana. Destaca-se que esta forma de 

abordagem permitiu alargar a compreensão sobre o fenómeno estudado cruzando as 

informações discursivas das entrevistas que foram interpretadas em conjunto com a 

análise secundária de documentos dos parceiros e da empresa.  

O quadro 1, síntese do plano de estudo, foi construído à medida que as 

informações foram recolhidas e examinadas. Partiu-se de questões amplas, que se 

tornaram mais diretas e específicas no transcorrer do trabalho. O intuito para a sua 

elaboração foi relacionar a escrita das informações apreendidas com os objetivos da 

investigação e a base teórica apresentado na revisão de literatura.  

 

 

 

 

 

 



A Inserção de Stakeholders nas Estratégias de Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil: O Estudo 

de Caso da Empresa Belcar Caminhões. Carolina Magalhães 
WP7   

2014 
 

7 
 

Quadro 1: Síntese do Plano de Estudo.  

Pergunta 

de partida 

Como os stakeholders, ligados à cadeia da reciclagem, se inserem nas 

estratégias de RSE para a gestão dos resíduos sólidos das empresas no Brasil, e 

quais os impactos dessa relação? 

Base 

teórica 

Base teórica que envolve a RSE operacionalizada pelas iniciativas de 

engajamento de stakeholders propostas pela Teoria dos Stakeholders. 

Abordagem 

do 

problema 

Investigação qualitativa. Estudo exploratório e descritivo. 

Estratégia 

de pesquisa 

Estudo de caso. 

Objeto de 

Estudo 

As estratégias de RSE para o engajamento de stakeholders na gestão de 

resíduos sólidos recicláveis da empresa Belcar Caminhões e Máquinas Ltda. no 

período de 2006 a 2013. 

Objetivos 

da pesquisa 

Geral: identificar e analisar os impactos resultantes das relações entre 

organizações empresariais e stakeholders ligados à cadeia da reciclagem no 

Brasil. 

Específicos:  

 Descrever como a empresa estruturou essas relações para perceber as 

motivações, dificuldades e os resultados alcançados, confrontando a 

percepção dessas relações com a dos parceiros envolvidos; 

 Identificar os desafios para a consolidação de parcerias futuras entre 

empresas e stakeholders ligados à cadeia da reciclagem no estado de Goiás, 

em particular na capital, Goiânia; 

 Contribuir para a ampliação do debate sobre alternativas sustentáveis 

entre empresas interessadas em incluir, nas suas estratégias de gestão de 

resíduos sólidos recicláveis, parcerias com stakeholders. 

Hipóteses (i) a consolidação de parcerias com stakeholders está proporcionalmente 

associada ao aprimoramento das práticas de RSE; 

(ii) o engajamento de stakeholders nas estratégias empresariais de gestão dos 

resíduos sólidos recicláveis gera vantagens competitivas para as empresas 

e  

(iii) as relações entre empresas e stakeholders para a destinação de resíduos 

sólidos recicláveis gera benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

Unidades 

de Análise 

Dois distintos modelos de engajamento de stakeholders adotados pela empresa:  

(i) a simples doação de material reaproveitável; 

(ii) relações que incluem, além da doação de resíduos, a estruturação de 

vínculos mais elaborados, com a transferência de conhecimento e apoio 

administrativo/operacional para que o parceiro promova a transformação 

e/ou comercialização do material reciclável. 

Métodos de 

recolha e 

análise de 

dados 

Entrevistas em profundidade com guião semiestruturado e posterior análise de 

conteúdo, em conjunto com dados secundários obtidos na recolha de documentos 

e observação de processos na empresa e no ambiente dos stakeholders. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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4. Análise e Interpretação dos Dados 

4.1. O Processo de Engajamento de Stakeholders 

As estratégias da Belcar para a inserção de stakeholders na gestão de resíduos 

sólidos recicláveis foram analisadas no âmbito do amadurecimento das práticas do seu 

programa de responsabilidade social.  

De acordo com informações coletadas, a relação da empresa com stakeholders para 

a gestão de resíduos sólidos recicláveis inicia-se em 1998.  

Durante o processo de reestruturação interna para receber a certificação ISO 

9002, a empresa identificou material passível de reciclagem que, até então, era enviado 

para o Aterro Sanitário Municipal. Motivada por crenças filantrópicas oriundas do 

princípio católico que sugere a prática da caridade, decidiu fazer contato com a 

Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) para a doação de papel, papelão e 

plástico.  

Importante notar que associar as questões sociais e ambientais às estratégias da 

empresa reforça os resultados da aplicação da teoria dos stakeholders, que, na visão de 

Freeman (1984), verdadeiramente, cria valor, gera ganhos de imagem e vantagens 

competitivas para a empresa. Também Savitz (2007) acredita que envolver os 

stakeholders nos processos de tomada de decisão e práticas de negócios que possam afetá-

los constitui uma ferramenta eficaz para converter hostilidade em energia positiva, 

traduzindo-se, por conseguinte, em fator crítico de sucesso. Entretanto, para que isso 

ocorra, será necessário que a empresa tenha um processo declarado de gestão de 

stakeholders, como prefere Boszczowski (2010).  

Em relação à gestão de resíduos, esse processo terá iniciado na Belcar a partir de 

2006. Nesse ano, a empresa experimenta um vertiginoso crescimento no seu volume de 

vendas. O seu faturamento triplicou e o volume de resíduos acompanhou esse 

crescimento na mesma proporção. Por isso, sobressaem os problemas relacionados com a 

destinação da crescente quantidade de resíduo reciclável que se acumulava no pátio da 

empresa e dificultava a movimentação de veículos de grande porte no local.  

A direção, em entrevista, disse ter reavaliado o nível de importância da questão 

ambiental no meio corporativo e, como resposta ao cenário adverso, criou a área de 

gestão ambiental vinculada ao programa de RSE. Essa área, na sua análise, foi pensada 

exclusivamente para tratar da relação da empresa com o ambiente.  
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Esse posicionamento converge com a pesquisa de Freitas, Fonteles, Pessoa e 

Santos (2011), que destacam a temática ambiental como um dos principais tópicos de 

preocupações entre os stakeholders identificados pelas empresas investigadas no seu 

estudo. Convém ressaltar que vários autores concordam que já não é suficiente que as 

empresas apenas tenham em conta o seu processo produtivo (Seiffert, 2011). Defendem 

assim a necessidade de que as organizações empresariais acompanhem o impacto do 

produto e/ou da prestação de serviço em toda a sua trajetória; ou seja, desde a matéria-

prima utilizada, passando pelo eventual descarte de embalagem, até uma adequada 

destinação do resíduo sólido final.  

Foi interessante observar que os impactos ambientais oriundos do aumento no 

volume de negócios da empresa passaram a exigir práticas mais eficientes relacionadas 

com a gestão ambiental, a fim de traduzir para o ambiente corporativo o “respeito ao 

meio ambiente em toda a nossa cadeia produtiva”, referido na política ambiental da 

empresa (Belcar Caminhões e Ônibus Ltda., 2006; 2010a).  

Movida então pela necessidade de perceber a dimensão do problema que envolvia 

a geração de resíduos pelo seu sistema produtivo economicamente aquecido, a Belcar 

relata ter decidido contratar um profissional especificamente para mapear todos os 

resíduos por ela produzidos e, de posse dos resultados, propor alternativas sustentáveis 

para a sua destinação.  

Uma das alternativas propostas foi a elaboração e implantação do projeto 

Vínculos Sustentáveis (Belcar Caminhões e Ônibus Ltda., 2010b; 2013). Após análise do 

documento, foi possível concluir que foi concebido para fechar o ciclo do Sistema de 

Gestão Ambiental da Belcar. Ou seja, após desenvolver ações educativas que estimulam 

os trabalhadores a adotarem o consumo consciente, realizar a coleta seletiva em todas as 

suas linhas de atuação e mapear os resíduos gerados no processo produtivo, a empresa 

opera diálogos e estabelece parcerias com instituições sociais e da iniciativa privada para 

garantir a destinação adequada de rejeitos. Nesse sentido, a expectativa da direçãp, 

expressa no projeto, é transformar os resíduos recicláveis, por meio de doação, em renda 

para entidades filantrópicas como a ACCG; em oportunidade de profissionalização para 

jovens portadores de necessidades especiais, como os assistidos pela Apae Goiânia e em 

estímulo à geração de trabalho e renda para cooperativas de reciclagem, como a Cooprec, 

e para pessoas em situação de risco social assistidas por instituições públicas, como o 

Cras Vila Redenção. Sob a perspectiva ecológica, pode-se notar semelhança entre esse 

comportamento da empresa com os observados na natureza, em que as sobras 
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abandonadas por uma espécie servem de alimento a outras, possibilitando a circulação 

da matéria de forma contínua através da teia da vida (Capra, 2002). 

A partir dos dados coletados nas entrevistas, percebeu-se que os stakeholders são 

mapeados por meio de pesquisa na internet, consulta a outras empresas que geram 

resíduos similares aos da Belcar, divulgação pela intranet e consulta interna a 

trabalhadores para identificar possíveis parceiros.  

Posteriormente, são realizados contatos por telefone ou por e-mail e até mesmo 

visitas com o objetivo de conhecer as atividades desenvolvidas pelo possível parceiro e 

verificar a viabilidade de ele começar a receber os resíduos da empresa. De acordo com a 

literatura de gestão de stakeholders, o seu mapeamento pode caracterizar-se por essas 

práticas (Krick, Forstater, Monaghan e Sillanpää, 2005; Boszczowski, 2010; Spitzeck, 

Hansen e Alt, 2011; Freitas et al., 2011).  

 

4.2. Comunicação e Relacionamento com Stakeholders 

Boszczowski (2010) aponta três fases interdependentes de iniciativas de 

engajamento de stakeholders: conhecer demandas, interagir e tomar decisões, 

particularmente, a partir de dois focos: a comunicação e o relacionamento.  

Na comunicação da empresa estudo de caso com os seus parceiros, conforme os 

estudos de Spitzeck et al. (2011), Freitas et al. (2011), Boszczowski (2010) e Krick et al. 

(2005), para passar informações sobre a sua gestão, valores e princípios às partes 

interessadas, verificou-se o emprego das seguintes estratégias:  

Carta de Princípios – registo das normas de conduta da empresa com todos os 

públicos com os quais se relaciona –, o Manual de Gestão Ambiental – registo das 

responsabilidades da empresa com a preservação do ambiente, e os projetos “Família 

Amiga do Meio Ambiente” – que envolve as famílias dos trabalhadores em campanhas de 

educação ambiental –; “5 Rs Ambiental” – com foco na educação ambiental interna –; 

“Vínculos Sustentáveis”, já mencionado; “Encontro com Fornecedores” – que envolve o 

alinhamento de práticas comerciais e socioambientais entre empresa e fornecedores.  

A Belcar também publica regularmente o balanço social no modelo do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase, idealizado pelo sociólogo Herbert de 
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Souza4, emite relatórios com análises sobre desempenho ambiental e participa de 

palestras, conferências, possui representações em conselhos de classe empresarial e 

fóruns sociais com a temática socioambiental. Nesses eventos, dentre outros assuntos, 

discute amplamente alternativas para a gestão sustentável de resíduos. A empresa 

mantém ainda informações relacionadas com as práticas de RSE no seu site oficial, no 

seu blog e na rede social facebook. Essas estratégias são emanadas da direção, tanto da 

área de Recursos Humanos e Marketing como da Administrativa e Financeira, para 

posterior operacionalização e monitoramento pela equipa de Comunicação e Marketing.  

Consulta, diálogo e parceria são níveis de estratégias para engajamento de 

stakeholders focados no relacionamento (Krick et al., 2005; Boszczowski, 2010). Assim, a 

consulta – como processo de busca de informações para fazer planos, tomar decisões ou 

redirecionar esforços – pode ser traduzida para o ambiente da empresa estudada como o 

processo de pesquisa externa e interna, a fim de mapear stakeholders para os quais possa 

destinar resíduos sólidos recicláveis. Constatou-se que a Belcar mantém relações 

informais nesse primeiro estágio de contato.  

Os diálogos, como exploração de perspectivas distintas, necessidades, demandas e 

alternativas para promover o entendimento mútuo, estabelecer confiança e cooperação 

entre as partes, constitui o segundo passo após a estratégia de consulta. Ressalte-se que 

essa estratégia, além de ser percebida como um avanço na relação da Belcar com os 

stakeholders, é também utilizada para promover a troca de informações e a 

aprendizagem mútua entre empresa e stakeholder, mesmo após o estabelecimento de 

vínculos mais elaborados, como os possíveis através da parceria. 

A estratégia de relacionamento no nível da parceria, definida como uma 

associação em que a soma das partes representa um fortalecimento mútuo para atingir 

um determinado objetivo, atende ao último e mais forte estágio de relação da empresa 

com stakeholders. Diante do exposto, é apropriado afirmar que esse nível de 

relacionamento foi observado nas relações estabelecidas com os quatro stakeholders 

estudados. 

                                                            
4 O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, fundou em 1997 o Ibase. Um dos objetivos do instituto 

era que a publicação do balanço social pudesse atender a diversos anseios de diversos atores 

sociais, além de sensibilizar os administradores para o fato de que a transparência dos resultados 

de seus projetos e ações socioambientais expressos nos referidos balanços, pudesse nortear 

estratégias empresariais para aproximar a gestão dos seus empreendimentos aos preceitos de 

sustentabilidade socioambiental. 
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Assim, as unidades de análises propostas no plano de estudos, para além de 

categorizar os relacionamentos com stakeholders, puderam ainda ser úteis para avaliar o 

seu nível de envolvimento. Por isso, pode-se conceber que a relação com a ACCG atenda 

à unidade referida como “simples doação de material reaproveitável” e neste aspecto 

corresponda à fase inicial de engajamento. Enquanto que a Apae, a Cooprec e o Cras em 

maior ou em menor grau podem ocupar a categoria mais avançada, definida como 

relações que incluem, além da doação de resíduos, a estruturação de vínculos mais 

elaborados com a transferência de conhecimento e apoio administrativo/ operacional para 

que o parceiro promova a transformação e/ou comercialização do material reciclável. Por 

se referirem a dois diferentes modelos de gestão de stakeholders adotados pela empresa, 

as unidades podem, desta forma, ser vinculadas à categoria de relacionamento apontado 

por Krick et al. (2005), Spitzeck et al (2011) e Freitas et al (2011). 

Para facilitar a compreensão do que foi discutido anteriormente apresenta-se o 

quadro 2, em que é possível verificar sinteticamente o trabalho da empresa para 

estabelecer relações individuais com os seus stakeholders. 

 

Quadro 2: Análise sobre as estratégias de relacionamento da empresa com stakeholders 

 ACCG Apae Cooprec Cras Vila Redenção 

Relacionamento Parceria Parceria Parceria Parceria 

Natureza da 

relação  

Informal Informal Formal Formal 

Unidades de 

Análise 

Simples 

doação de 

resíduos 

 

Doação 

de 

resíduos 

com fins 

de 

geração 

de renda  

 

Doação de 

resíduos 

com fins de 

geração de 

trabalho e 

renda 

 Doação de resíduos com 

fins de geração de trabalho 

e renda 

 Transferência de 

conhecimentos para a 

transformação e 

comercialização do resíduo  

Ano em que se 

estabeleceu a 

relação 

1998 2009 2007 2013 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Com a intenção de sistematizar padrões de dados apresentados pelos 

stakeholders, foi elaborado o quadro 3. Ressalta-se que estes foram interpretados pelos 

stakeholders estudados como resultados do recebimento de material reciclável oferecido 

pela Belcar. Desta forma, estes resultados foram então categorizados em três vertentes 

de percepção. A primeira refere-se aos resultados das relações no ambiente do 

stakeholder. A segunda engloba percepções dos stakeholders sobre o resultado dos 
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relacionamentos no ambiente corporativo da empresa estudo de caso. E por fim, os 

impactos observados de forma ampla pelos stakeholders na sociedade e relativos aos 

benefícios para o ambiente. 

 

Quadro 3: Impactos das relações com a Belcar percebidas pelos stakeholders estudados. 

IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS STAKEHOLDERS 

 ACCG Apae Cooprec Cras 

Apoio ao cumprimento do objetivo econômico 

solidário ou de assistência social  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Estímulo à geração de renda  X X X X 

Estímulo à geração de trabalho vinculado a 

reciclagem de resíduos 

   

X 

 

X 

Estímulo à criatividade das pessoas que 

trabalham no desenvolvimento de peças e 

objetos reciclados  

  

X 

 

X 

 

X 

Impacto positivo na autoestima das pessoas que 

trabalham na transformação do resíduo  

  

X 

 

X 

 

X 

Impacto positivo na comunidade do entorno  X X X 

Maior visibilidade das ações do stakeholder  X X X 

Desenvolvimento de competências para 

trabalhar em parceria com a iniciativa privada 

  

X 

 

X 

 

X 

Educação ambiental e valorização dos resíduos 

e da atividade de reciclagem  

  

X 

 

X 

 

X 

NO AMBIENTE DA BELCAR 

Cumprimento da responsabilidade 

socioambiental 

X X X X 

Valorização da imagem institucional X X X X 

Estímulo ao voluntariado    X 

OUTROS IMPACTOS OBSERVADOS 

Elevação do nível de responsabilidade ecológica 

das pessoas que adquirem os produtos 

reciclados 

 X   

Redução no consumo de matéria-prima como: 

metal e madeira 

 X  X 

Proteção ao ambiente por meio da redução de 

resíduos recicláveis enviado para os aterros e/ou 

lixões  

X X X X 

Possível desoneração do sistema previdenciário 

brasileiro 

 X   

Fonte: Elaborado pela autora.  

Diante do exposto nota-se que quanto maior envolvimento do stakeholder com a 

empresa, em maior número e melhores são os impactos no cumprimento dos seus 

objetivos organizacionais, como observado nos relacionamentos com a Apae, Cooprec e 



A Inserção de Stakeholders nas Estratégias de Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil: O Estudo 

de Caso da Empresa Belcar Caminhões. Carolina Magalhães 
WP7   

2014 
 

14 
 

Cras em relação à ACCG. Nessa linha de análise, constata-se que a relação da empresa 

com diferentes stakeholders no nível da parceria promove diferentes impactos. Porém, 

estes impactos estão mais fortemente relacionados com o nível de envolvimento do 

stakeholder com a empresa do que, necessariamente, com a sua forma de gestão interna 

(filantrópica ou de economia solidária). De qualquer maneira, são na sua maioria 

positivos e ligados aos campos económico, social e ambiental. 

De forma ampla, pôde-se então inferir que associar-se à Belcar para receber 

resíduos sólidos recicláveis pode ser uma decisão estrategicamente convergente com os 

propósitos de economia solidária ou filantrópicos dos stakeholders estudados. E, sob essa 

perspectiva, com ganhos perceptíveis para a sociedade e para o meio ambiente.  

 

4.3. Impactos das Relações com Stakeholders no Ambiente da Empresa 

Convites para palestras sobre RSE em universidades locais, premiações diversas 

na área temática socioambiental, alta motivação dos funcionários da empresa5, maior 

capacidade para atrair e reter talentos, trabalhos académicose artigos jornalísticos 

publicados sobre as suas práticas, segundo informações coletadas nas entrevistas e em 

documentos internos - são resultados que levaram a empresa a tornar-se, em pouco 

tempo, referência em responsabilidade social no cenário local e nacional, no seu 

segmento de atuação comercial de veículos de médio e grande porte.  

Como reforço, a direção cita ainda a inclusão da Belcar no Guia da Revista 

Exame/Você S.A. como uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil em 

2011 e a representação na vice-presidência do Conselho Temático de Responsabilidade 

Social – Cores, entidade empresarial ligada à Federação das Indústrias do Estado de 

Goiás – Fieg.  

Pelos motivos supracitados, a empresa é frequentemente visitada por outras 

empresas com fins de benchmarking. Nas reuniões do Cores, realizadas a cada dois 

meses, tem a oportunidade de partilhar com outros empresários interessados em iniciar 

os primeiros passos na gestão da RSE os seus erros, acertos e inquietudes. Em 

alinhamento com o pensamento de Savitz (2007), pode-se depreender que a Belcar tenha 

alcançado a última etapa no desenvolvimento da cultura da sustentabilidade, ao ser 

                                                            
5 A Belcar registou em pesquisa de clima organizacional o índice de 98% de trabalhadores 

satisfeitos com a sua gestão e práticas empresariais (Belcar Caminhões e Ônibus Ltda., 2010c) 
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capaz de inspirar a prática da responsabilidade social a outras empresas ainda não 

socialmente responsáveis. 

Os ganhos tangíveis e intangíveis listados por inúmeros autores confirmara- se na 

experiência da empresa (Young, 2011; Ferreira e Basqueira, 2010; Busch e Ribeiro 2009; 

Almeida, 2007). 

Entretanto, assumindo a premissa de que os ecossistemas são dinâmicos, admite-

se a imposição da seleção natural como forma de evolução das espécies. Quando isto 

ocorre no ecossistema capitalista, provoca, por uma questão de sobrevivência, tentativas 

de readaptação das práticas empresariais ao mercado. Nesta linha de pensamento, a 

empresa mais adaptada será aquela que mais se direcionar às exigências do ecossistema.  

Nesse aspecto é interessante mencionar que, externamente, o cenário local 

embora receptivo, não é nada pragmático na adoção de práticas que incorporem 

demandas sociais e ambientais na gestão de negócios, como defende Seiffert (2011). 

Muitos empresários da região centro-oeste ainda estão desconectados dessa discussão, 

conforme dados de pesquisas brasileiras (Instituto Euvaldo Lodi, 2010)6. Por esta razão, 

este contexto também contribui para os bons resultados das tentativas de readaptação da 

empresa e, por conseguinte na projeção constante das suas práticas nesta área temática 

de discussão. Este posicionamento acaba por ser traduzido em vantagem competitiva 

para a empresa e salienta a força dos diálogos e parcerias com stakeholders para a 

construção de casos exitosos na gestão da RSE. 

Diante do exposto, foi elaborado o quadro 4, onde são apresentados os impactos 

destas estratégias no ambiente empresarial estudado. 

Quadro 4: Impactos das práticas de RSE com engajamento de stakeholders na empresa 

IMPACTOS NA BELCAR CAMINHÕES 

 Valorização da imagem corporativa 

 Vantagem competitiva 

 Fidelização de clientes 

 Alta motivação interna para o trabalho 

 Maior capacidade para atrair e reter pessoas 

 Publicação de mídia espontânea em jornais e revistas sobre as práticas de RSE 

 Publicação de estudos académicos sobre as práticas de RSE 

 Diversas premiações na área socioambiental 

 Projeção no cenário nacional como uma das 150 melhores empresas para trabalhar no 

Brasil 

 Estímulo interno ao voluntariado  

                                                            
6 O Instituto Euvaldo Lodi – IEL é filiado à Confederação Nacional das Indústrias no Brasil. 
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 Sensibilização do público interno para as questões sociais e ambientais 

 Aperfeiçoamento das práticas de RSE como modelo de gestão 

 Constantes rearranjos estruturais e de processos para manter diálogos e parcerias com 

stakeholders 

 Representação na vice-presidência do CORES da FIEG 

 Redução no volume de resíduos enviados para o aterro sanitário municipal 

 Economia com a incineração de materiais 

 Diminuição de conflitos com partes interessadas 

 Melhoria na capacidade de adaptação a ambientes adversos 

 Contributos para a preservação de recursos naturais  

 Abertura de diálogo com públicos diversos 

 Abertura de postos de trabalho vinculados à gestão de resíduos 

 Transformação e valorização dos resíduos recicláveis  

 Referência em gestão da RSE para outras empresas 

 Sustentabilidade nos negócios 

Fonte: Elaborado pela autora 

A credibilidade da Belcar junto dos seus stakeholders foi o impacto apontado, 

unanimemente, pelos entrevistados como o principal resultado de práticas 

socioambientais da empresa. A este impacto também se pode vincular a fidelização de 

clientes como outro resultado positivo percebido. Nesse aspecto, diversos são os exemplos 

citados nas entrevistas sobre situações em que se observou a força dessa crença, tanto 

por parte dos clientes, quanto de fornecedores, parceiros e funcionários.  

De posse desta informação, convém esclarecer que, ao contrário da identidade 

corporativa que diz quem a empresa é, a imagem corporativa define o que uma empresa 

aparenta, como ela é percebida pelas partes interessadas. Esta imagem é o resultado da 

interação de crenças, ideias, sentimentos e impressões constituídas pelas pessoas sobre 

determinado objeto. No caso da Belcar, a credibilidade mencionada como seu ponto forte 

pode ser entendida como resultado das estratégias de fortalecimento da sua imagem 

coporativa junto de stakeholders. Esta, por sua vez, emanada do processo de construção 

da sua identidade empresarial vinculada a RSE.  

Também as estratégias utilizadas para o mapeamento e engajamento de 

stakeholders acabaram por estimular a empresa a abrir diálogos com públicos diversos e, 

ao longo desta prática, aprender a superar obstáculos para estruturar relações, atender a 

demandas internas referentes à destinação adequada de resíduos, ao mesmo tempo que 

estimulava a inclusão económica e social de pessoas ligadas à cadeia da reciclagem. Este 

comportamento foi interpretado nas entrevistas como sendo o diferencial das práticas de 

gestão de resíduos da empresa. Tal postura, na opinião da direçãoa, acabou por 

contribuir para? a mudança de percepção sobre o valor que têm os resíduos e para a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_corporativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_corporativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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sensibilização do público interno para as questões sociais e ambientais que envolvem a 

discussão.  

Entretanto, com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

em 2010 (Brasil, 2010), as empresas passaram a ser responsabilizadas, inclusive 

criminalmente, pelo tratamento e destinação inadequada dos resíduos. Contudo, como 

evidencia Sousa (2012), a referida Lei, por outra via, também colocou o Brasil em posição 

de destaque no cenário internacional. Neste caso, a autora refere-se à ação inovadora da 

PNRS ao inserir, nos debates sobre a deposição de resíduos sólidos recicláveis, o viés 

social a partir do estímulo às parcerias público-privadas com organismos sociais, com 

vista à  reestruturação da perversa cadeia da reciclagem no país.  

Assim, este diferencial referido pela Belcar quanto ao gerenciamento de resíduos 

através do engajamento de stakeholders em parcerias sociais, operado desde 1998, induz 

a depreender que as suas estratégias, embora adequadas aos preceitos que defende a 

PNRS, podem aumentar o nível de exigência do meio e produzir, na empresa, resistência 

a futuras mudanças emanadas por stakeholders. Isto, a depender do ângulo de análise, 

pode vir a ser um problema, pois a otimização de processos implica a progressiva 

especialização de ferramentas administrativas para operá-los. De qualquer forma, os 

resultados positivos apresentados no quadro 4 podem ser comemorados como frutos da 

atitude inovadora da empresa nessa linha temática de discussão. 

As dificuldades que a empresa menciona ter enfrentado para construir estas 

parcerias podem também ser vinculadas a impactos, os quais acabaram por provocar 

rearranjos no seu sistema produtivo e na sua estrutura organizacional. De entre as 

dificuldades evidenciadas nas entrevistas é possível citar, como as mais perceptíveis e 

várias vezes referidas pelos entrevistados, as relacionadas com o transporte dos resíduos 

até ao parceiro e o número insuficiente de instituições e cooperativas na cidade de 

Goiânia motivadas em desenvolver parcerias do tipo RSE para tratamento de resíduos, 

como a madeira e o filtro de ar. Ou a falta de competências de potenciais parceiros para 

lidar com esses resíduos.  

Nesse aspecto, é válido informar que a PNRS também prevê a logística reversa 

dos resíduos. No entendimento da Lei, estes devem retornar para o seu fornecedor que, 

por sua vez, deverá providenciar o devido tratamento. Entretanto, como carece de 

fiscalização, a Política ainda não promove visíveis mudanças no ambiente corporativo. 
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Assim, alternativas para evitar o acumulação destes materiais na empresa ainda 

necessitam de discussão. 

Adotar a RSE como forma de gestão também gera expectativas e cria demandas 

assistencialistas nos stakeholders. Estes, muitas vezes acabam por confundir a gestão 

pautada nos princípios de responsabilidade social com ações filantrópicas movidas por 

sentimentos caridosos. Nesse aspecto, a Belcar relata receber tanto demandas internas, 

quanto demandas dos parceiros com quem mantém relações. Estas vão desde pedidos 

para financiamento de imóveis por trabalhadores, até a solicitação de doação de carne 

bovina para atender a projetos de assistência social de responsabilidade dos parceiros. 

Interessante observar que o recurso utilizado pela empresa para atender às demandas 

filantrópicas dos stakeholders é originado na venda de resíduos que, historicamente, são 

comercializados pela Belcar, como: óleo queimado, sucata e mais recentemente papel, 

papelão e plástico.  

Diante do exposto, nota-se que, a partir das relações estudadas, inserir 

stakeholders nas estratégias de RSE para a gestão de resíduos sólidos recicláveis 

apresenta-se como uma opção sustentável e um bom negócio para a empresa pesquisada.  

 

5. Conclusão 

Este estudo considerou a definição de RSE como a relação ética e transparente 

traduzida em metas empresariais compatíveis com os pontos focais do desenvolvimento 

sustentável que as empresas devem manter com seus stakeholders, entendidos como 

qualquer grupo ou indivíduo que afete a realização dos seus objetivos corporativos, ou 

seja afetado por eles. Nessa perspectiva, investigaram-se as estratégias utilizadas pela 

empresa estudo de caso para identificar e inserir stakeholders na gestão de seus resíduos 

sólidos recicláveis. A descrição e a análise das relações entre a empresa e os stakeholders 

estudados permitiram a identificação e a compreensão dos impactos resultantes dessas 

relações. 

Diante da necessidade impositiva de tratar adequadamente os resíduos do seu 

sistema produtivo, a Belcar passou a mapear possíveis parceiros próximos do seu 

entorno, ao mesmo tempo que tinha a intenção de associar essa prática a sua cultura 

socialmente responsável. Por isso, associou-se a entidades filantrópicas, instituições 

públicas e cooperativas de reciclagem, que transformam o material recebido sob a forma 
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de doação em oportunidade de trabalho, rendimento e fomento às atividades 

assistencialistas e/ou económicas solidárias.  

Para estabelecer contato com stakeholders, a empresa lança mão de um processo 

declarado de gestão de stakeholders e, para tanto, utiliza ferramentas focadas na 

comunicação e no relacionamento nos níveis da consulta, do diálogo e da parceria.  

Sob a perspectiva dos stakeholders, percebeu-se que os impactos da relação com a 

empresa são amplamente positivos, pois auxiliam no cumprimento dos seus fins sociais, 

sejam eles filantrópicos ou de economia solidária. Dessa forma, notou-se que quanto mais 

próximo é o envolvimento do stakeholder com a empresa, maiores e melhores são os 

impactos no cumprimento dos seus objetivos organizacionais, como se pode observar nos 

relacionamentos com a Apae, a Cooprec e o Cras em relação à ACCG.  

Os stakeholders são unânimes em afirmar que este tipo de relacionamento 

beneficia a empresa, sobretudo no que se refere à valorização da sua imagem 

institucional e ao cumprimento da sua responsabilidade social e ambiental.  

No ambiente da empresa, os impactos identificados, da mesma forma, são 

significativos e, na sua maioria, também positivos. Projetam a empresa como referência 

em RSE no contexto corporativo em que opera.  

De forma ampla, o estudo demonstrou que associar-se à Belcar para receber 

resíduos sólidos recicláveis pode ser uma decisão estrategicamente convergente com 

propósitos de economia solidária ou filantrópicos. E, sob essa perspectiva, com ganhos 

perceptíveis para a sociedade e para o ambiente.  

Sob o ponto de vista corporativo, foi possível perceber que inserir stakeholders nas 

estratégias de RSE para a gestão de resíduos sólidos recicláveis apresenta-se como uma 

opção sustentável e, de fato, um bom negócio. Mas impõe desafios que exigem o 

desenvolvimento de novas competências, que se mostrem capazes de superar as 

dificuldades apontadas e, ao mesmo tempo, que preservem os benefícios e o conhecimento 

adquirido a partir desses relacionamentos.  
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