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Resumo 

 

Este artigo objetiva analisar como as estratégias comunicacionais do Instituto ETHOS 

mobilizam a responsabilidade social na iniciativa Pacto Empresarial pela Integridade e 

Contra a Corrupção. A análise do site institucional do Instituto ETHOS e do site 

específico da iniciativa do Pacto, além das entrevistas realizadas com representantes das 

empresas signatárias e do ETHOS apontam que na mobilização das empresas pelo 

Instituto estão presentes estratégias de informação, de segurança, de conscientização, de 

convocação e de corresponsabilidade. Ao compararmos as estratégias de mobilização 

com os níveis de vinculação propostos por Henriques (2013), podemos inferir que a 

mobilização proposta atinge o quarto nível de vinculação, chamado de ação.  
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Introdução 

 

A responsabilidade social empresarial (RSE) ainda que discutida no campo de 

conhecimento de várias ciências, entre elas a comunicação, ainda tem muito a ser 

explorada. No que tange as organizações do 3º setor, o Instituto ETHOS desponta na 

realidade brasileira atual como uma organização que busca através da mobilização 

empresarial discutir e ampliar as ações de RSE no país.  

Buscamos no presente artigo apresentar o Pacto Empresarial pela Integridade e 

Contra a Corrupção, uma das tantas iniciativas que o Instituto ETHOS se propõe a 

desenvolver. O referido Pacto é baseado na divulgação de práticas éticas e que buscam a 

transparência das organizações brasileiras que aceitam ser signatárias do mesmo. Ele é 

baseado no tema da integridade que, após tantos escândalos e denúncias envolvendo 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestra em Comunicação Midiática, linha Estratégias Comunicacionais, Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação/UFSM. Bacharela em Comunicação Social – Relações Públicas, UFSM.  E-mail: 

manda.frick@gmail.com. 
3 Doutora em Administração (UFRGS); Mestre em Comunicação Social (UMESP). Professora Associada do 

Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: fossa@terra.com.br. 
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empresas brasileiras em práticas ilegais nas relações com o governo, tem tomado cada 

vez mais importância nas discussões da opinião pública.  

Para a análise do Pacto, que teve inicio no ano de 2006, e suas formas de 

mobilização que ocorrem entre o ETHOS e as empresas signatárias, abordamos os 

conceitos de mobilização e de vínculos, à luz dos conceitos de mobilização social 

(HENRIQUES, 2010) e da escala de níveis de vinculação do público ao projeto 

mobilizador proposta por Henriques (2013).   

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas individuais, qualitativas, 

semiestruturadas e em profundidade (DUARTE, 2009) com o coordenador de 

mobilização do Instituto ETHOS e com os responsáveis pelo Pacto contra Corrupção 

em três diferentes empresas signatárias sediadas no Rio Grande do Sul. As empresas 

selecionadas foram: Compliance Total
4
, Trensurb Porto Alegre

5
 e Unimed 

Nordeste/RS
6
. Além das entrevistas, a análise levou em conta as estratégias 

comunicacionais encontradas nos sites do Instituto ETHOS
7
 e do Pacto Contra a 

Corrupção
8
.  

 

O Instituto ETHOS e o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção 

 

O Instituto ETHOS é uma associação sem fins lucrativos, qualificado como 

OSCIP, fundado em 1998 por um grupo de empresários que buscavam a disseminação 

das práticas de responsabilidade social entre as empresas brasileiras. Segundo cita 

Machado (2012), esses empresários já atuavam em outras ações específicas sobre o 

tema da RSE e do desenvolvimento sustentável. Eles viram a possibilidade de unir seus 

conhecimentos e o poder das relações que tinham no meio empresarial em prol de uma 

organização única.  

O maior desafio do ETHOS nos seus primeiros anos de trabalho foi o de 

conscientizar o empresariado brasileiro de que a responsabilidade social não era mais 

                                                 
4 A empresa Compliance Total é uma empresa localizada em Porto Alegre (RS) que presta serviços de consultoria e 
assessoria para empresas na implementação e manutenção de Programas e Sistemas de Compliance. 
5 A Trensurb foi criada em abril de 1980, através do Decreto nº 84.640, para implantar e operar uma linha de trens 

urbanos no Eixo Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre, e atende hoje os municípios de Porto Alegre, 

Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. 
6
 Constitui-se como o maior sistema cooperativista de trabalho médico do mundo e também como a maior rede de 

assistência médica do Brasil, presente em 84% do território nacional. A sede da Unimed Nordeste/RS encontra-se na 

cidade de Caxias do Sul (RS) e atende 17 municípios da região. 
7
 www3.ethos.org.br. 

8
 www.empresalimpa.ethos.org.br. 
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um gasto para as empresas e sim uma vantagem competitiva para as mesmas (DUARTE 

2010). A partir da mudança de perspectiva proposta na formação do ETHOS, a 

responsabilidade social não poderia mais ser considerada uma ação de filantropia, pois 

passou a ser integrada a toda a conjuntura estratégica de atuação da empresa.   

Por meio de ações promovidas pelo Instituto ETHOS e de publicações como os 

Indicadores ETHOS de Responsabilidade Social, a definição para o conceito de RSE 

proposto pelo Instituto foi se tornando norteador para as empresas e também para os 

estudiosos da área.  

O Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção visa debater a ética e 

a integridade empresarial. Criado em 2006, a iniciativa do Pacto Contra a Corrupção foi 

a segunda maior em arrecadação de verbas no ano de 2014, chegando ao valor de 149 

mil reais e perdendo apenas para a arrecadação do Fórum do Clima. Ademais, o Pacto 

Contra a Corrupção atingiu a marca de 400 empresas signatárias em 2016, o que reforça 

sua importância como iniciativa social entre as empresas.  

O Pacto organiza-se administrativamente com uma Secretaria Executiva e um 

grupo de trabalho onde, integrantes das empresas signatárias e do Instituto ETHOS 

executam suas atividades. O grupo de trabalho do Pacto tem como dever propor às 

empresas signatárias ações de implementação do Pacto.  

Sobre o monitoramento das empresas signatárias, a principal ferramenta 

utilizada é a plataforma de monitoramento online. Essa plataforma possibilita às 

empresas signatárias realizar um autodiagnostico da promoção da integridade nas 

empresas em um período de 60 dias específicos do ano. A partir do preenchimento, ela 

gera referências e relatórios individuais que orientam a evolução das ações promovidas 

pelas empresas. Assim, como a plataforma utilizada nos indicadores ETHOS, a 

plataforma dá subsídios para o planejamento das empresas signatárias na adoção de 

práticas de integridade.  

O não preenchimento da Plataforma de Monitoramento leva à exclusão da 

empresa da lista de signatárias do Pacto. Também são excluídas do Pacto as empresas 

que forem incluídas no Cadastro Nacional de Empresas Idôneas e Suspensas (CEIS) 

organizado pela Controladoria Geral da União
9
 (CGU), o que reforça a parceria do 

Instituto ETHOS com a CGU no Pacto analisado. 

                                                 
9
 A Controladoria-Geral da União (CGU) é um órgão do Governo Federal responsável pela defesa do patrimônio 

público e pelo incremento da transparência da gestão. O órgão atua por meio de atividades de controle interno, 

auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria, no âmbito do Poder Executivo Federal. A 
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Como signatárias do Pacto as empresas têm três principais responsabilidades a 

cumprir: elas devem implementar práticas que busquem o entendimento por parte das 

empresas dos compromissos assumidos no Pacto; devem preencher anualmente, dentro 

do prazo estipulado, a plataforma de monitoramento, que se encontra na área restrita do 

site do Pacto; e, devem atualizar regularmente seus dados de contato para garantir uma 

boa comunicação com a secretaria executiva do Pacto
10

. 

 

Comunicação e Mobilização  

 

As estratégias comunicacionais de adesão do público no processo de 

mobilização são importantes, visto que esse processo faz-se por meio da convocação 

das pessoas. Conforme Mafra (2008), o processo de mobilização social movimenta as 

estruturas, os significados e entendimentos sobre algumas questões. Isso significa que é 

a partir do processo mobilizador que muitas questões em nossa sociedade podem ser 

alteradas. As mudanças só irão acontecer se ocorrer uma identificação do público com a 

causa. 

Ainda sobre o conceito norteador de mobilização social, Henriques (2010) 

corrobora com a perspectiva de que o termo “social” restringe o significado de 

mobilização. Segundo o autor, o “social” trata dos mais diversos tipos de participação e 

luta coletiva, podendo referir-se aos movimentos sociais de massa ou outras formas 

associativas como as organizações que formam o 3º setor. Essas afirmações certificam o 

conceito de mobilização social estudado aqui como o conceito presente na missão do 

Instituto ETHOS. Para Henriques (2010), a mobilização social também se mostra como 

um processo dinâmico e nasce de um sentimento comum, o que faz necessário o 

compartilhamento de conhecimento e de responsabilidades.  

 Como outra característica da mobilização social apontamos a defesa do grupo 

mobilizador por um problema de interesse público. Segundo Henriques (2010), a 

mobilização social só irá acontecer como convicção coletiva de relevância quando o 

tema interessar a toda sociedade e servir para a construção de um projeto futuro para a 

                                                                                                                                               
iniciativa do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção possui uma parceria com a CGU em várias atividades como 
o CEIS e o selo Pró Ética. A medida provisória nº 726, de 12 de maio de 2016, extinguiu a Controladoria Geral da 

União (CGU) e criou o Ministério da Transparência, Controle e Fiscalização, transferindo para o Ministério as 

competências do órgão. Contudo, muitas críticas vieram da sociedade civil sobre a extinção do órgão, inclusive do 

Instituto ETHOS que se manifestou em contrário a essa medida em seu site. Optamos por permanecer utilizando da 
sigla CGU, pois os documentos e atualizações dos sites analisados ainda permanecem com a antiga nomenclatura.  
10 Informação retirada do Regimento Interno do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, disponível 

online no link: www.empresalimpa.ethos.org.br/index.php/empresa-limpa/pacto-contra-a-corrupcao/regimento. 
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área atendida pelo projeto. No caso do Instituto ETHOS, ressaltamos a relevância do 

projeto Pacto Contra a Corrupção, onde temas como a ética e a corrupção empresarial 

são propostos para o debate público. Esses temas têm plena visibilidade nas discussões 

da sociedade e no interesse da opinião pública, o que pode ser um ponto positivo para o 

processo de mobilização das empresas signatárias.  

Outro ponto relevante para o sucesso do processo mobilizador é o engajamento 

dos públicos. Ele depende dos vínculos criados com o respectivo projeto ou causa 

social. Nos respaldamos em Henriques (2010) e sua conceituação de vínculos fortes ou 

ideais para os movimentos sociais. Segundo o autor, o vínculo criado entre o agente 

mobilizador e o mobilizado pode variar de intensidade, conforme sua forma de perceber 

o problema exposto e envolver-se com ele. O vínculo pode variar por integrantes – 

quando falamos em organizações – e também por tempo. 

O vínculo forte ou ideal é aquele que é “capaz de manter o grupo razoavelmente 

coeso, mesmo que diante da instabilidade e do dinamismo do processo mobilizador. 

Alcançar esse grau de vinculação é, portanto, o que se busca quando se tem um projeto 

de mobilização social” (HENRIQUES, 2010, p.108). Esse tipo de vínculo esperado 

estimula a ação do sujeito mobilizado, mantendo sempre a unidade de ação do projeto.  

Para isso, Henriques (2010) propõe duas condições essenciais para que o projeto 

forme o vínculo deste tipo. A primeira condição é que o sujeito conheça bem o 

problema a ser resolvido e, o segundo, que o sujeito forme um sentimento de 

solidariedade perante o projeto. Ainda para o autor, a corresponsabilidade é considerada 

uma forma de vínculo forte ou ideal e só acontece quando os agentes mobilizados se 

sentem efetivamente envolvidos pelo problema social.      

Os vínculos servem não apenas para legitimar a mobilização social proposta, 

mas também como ferramenta para o diagnóstico dos projetos sociais. Henriques (2013) 

sugere uma escala de níveis de vinculação com oito níveis distintos. Eles auxiliam na 

compreensão de como o público está vinculado ao projeto mobilizador e quais os 

próximos passos para aumentar e fortalecer a vinculação com cada segmento de 

público. 

O primeiro nível, mais básico de vinculação, é a localização espacial. É a relação 

dada pela proximidade geográfica do público com a atuação ou espaço de influência do 

projeto (HENRIQUES, 2013). O segundo nível é a informação. Segundo Henriques 
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(2013), os agentes mobilizados podem receber informações oficiais – informadas pelo 

projeto mobilizador - ou não-oficiais – como boatos e pesquisas de terceiros.  

A informação deve ser dirigida ao público de interesse a ser mobilizado porém, 

o público tem total liberdade para sentir-se tocado por elas ou não. Se o público se 

interessar pelo que foi apresentado inicia-se o terceiro nível de vinculação, o 

julgamento. É o posicionamento do público através de juízo de valor com base nas 

informações que teve acesso. Para Henriques (2013) o nível do julgamento é alcançado 

quando “a comunicação é capaz de fornecer aos públicos do projeto informações 

consistentes, que produza um sentido determinado desses públicos sobre o projeto, 

sentido este que os levem a apoiá-lo, legitimá-lo e defende-lo” (HENRIQUES, 2013, 

p.42).  

O quarto nível está intitulado como ação. O autor define esse tipo de vinculação 

como pontual, eventual ou permanente de diversas contribuições do público com o 

projeto mobilizador. Exemplos de vínculos de ação são as doações em campanhas, a 

assinatura de petições, compra de produtos beneficentes, entre outros.  

A coesão é o quinto nível de vinculação proposto por Henriques (2013). Trata-se 

de um nível avançado da ação, quando os diferentes públicos do projeto contribuem 

para o mesmo objetivo, não mais atuando em atividades isoladas como no nível 

anterior. O sexto nível é a continuidade e é dependente do nível da coesão. As 

atividades interligadas dos diferentes públicos no nível da coesão devem pertencer a um 

processo contínuo de participação para atingirem o sexto nível. Para o autor, esse nível 

supera a instantaneidade das vinculações no processo de mobilização social. 

O sétimo nível é o da corresponsabilidade, quando o público mobilizado já se 

sente responsável por todo o projeto e não por apenas um fragmento. O indivíduo, neste 

nível, entende sua participação como essencial no todo. São comuns no nível da 

corresponsabilidade os sentimentos de solidariedade e compaixão, por exemplo 

(HENRIQUES, 2013). 

Para Henriques (2013), o último e mais forte nível de vinculação é a participação 

institucional. Um exemplo é a participação dos agentes mobilizados como 

coordenadores, parceiros ou financiadores. A mobilização para a participação 

institucional deve ser uma decisão estratégica, pois nem todos os públicos têm 

características necessárias para participar tão intensamente dos projetos sociais.  
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As estratégias comunicacionais para a mobilização da RSE  

 

Para a identificação e definição das estratégias comunicacionais do Instituto 

ETHOS para a mobilização das empresas no Pacto Contra a Corrupção, utilizamos a 

análise qualitativa proposta por Johnson (2010), a partir de uma observação encoberta e 

não-participativa do pesquisador durante a coleta de dados do site institucional do 

Instituto ETHOS e do site específico da iniciativa Pacto Empresarial pela Integridade e 

Contra a Corrupção.  

Ademais, as entrevistas propostas com os responsáveis pelo Pacto das empresas 

selecionadas para a pesquisa
11

 e do Instituto ETHOS são qualitativas do tipo individual 

e em profundidade, que possibilitam “explorar um assunto a partir da busca de 

informações, percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las 

de forma estruturada” (DUARTE, 2009, p. 62).  Buscamos com esta técnica a liberdade 

em conversar com o entrevistado e descobrir os pontos investigados, além de outros que 

dificilmente são abordados em um primeiro contato. 

Com base nos pressupostos apresentados sobre o processo de mobilização, 

percebemos as estratégias para a mobilização como um processo relacional, baseado em 

trocas simbólicas que visam o engajamento e a persuasão do outro para uma causa 

social. Sendo assim, a partir dos dados levantados na pesquisa empírica, as estratégias 

comunicacionais para a mobilização empresarial no Pacto Contra a Corrupção podem 

ser entendidas por uma classificação das autoras com cinco níveis de estratégias, são 

elas: estratégias de informação; estratégias de segurança; estratégias de conscientização; 

estratégias de convocação e estratégias de corresponsabilidade.   

 Propomos na figura 01 a relação da classificação das estratégias encontradas na 

análise para a mobilização das empresas signatárias com a escala de níveis de 

vinculação proposta por Henriques (2013).  

 

Figura 01 – Relação das estratégias de mobilização empresarial com a escala de níveis 

de vinculação. 

                                                 
11 Para relembrar, as empresas selecionadas foram: Compliance Total, Trensurb Porto Alegre e Unimed Nordeste/RS.  
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Fonte: Elaborado pelas autoras.  

 

 O primeiro nível de vinculação, a localização espacial, influencia fortemente as 

relações das empresas signatárias. A sede do Instituto ETHOS localiza-se na cidade de 

São Paulo, o que dificulta o acesso das empresas de outras cidades e estados, como é o 

caso das signatárias do Rio Grande do Sul. O uso de ferramentas digitais da web, 

buscam fortalecer a relação do Instituto com as empresas, porém nem sempre é a forma 

mais eficaz na mobilização empresarial.  

 Um exemplo disso é a plataforma de monitoramento do Pacto, que por estar 

disponibilizada em um site web, não sofre influência da localização espacial para ser 

utilizada. Entretanto, das três empresas, apenas uma utiliza a plataforma proposta para o 

auto monitoramento da ética e da integridade nas empresas. Atentamos esse ponto como 

uma das falhas do processo de mobilização do Pacto Contra a Corrupção.  

 A informação é o nível em que encontramos mais estratégias comunicacionais 

para a mobilização do Pacto Contra a Corrupção. As estratégias informativas 

encontram-se presentes nesse nível de diversas formas, principalmente nos sites do 

Instituto ETHOS e do Pacto. Para Toro e Werneck (1997), ter informação é o primeiro 

passo de um processo de mobilização. Esse nível de vinculação se dispõe a ter 

estratégias que visem informar as empresas para que elas se sintam orientadas para a 

causa da corrupção e da integridade. 
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 Nos sites analisados encontramos as estratégias informativas na forma de textos, 

links para outros sites, guias temáticos, infográficos e hiperlinks para outros materiais 

informativos. A divulgação pelo site também foi destacada na entrevista do Instituto 

ETHOS, onde o entrevistado aponta a ênfase na divulgação de informações online na 

tentativa de mobilização de empresas de outros estados. Além disso, foi relatada a 

credibilidade conquistada das informações que são repassadas em nome do Instituto 

ETHOS, que garante a boa reputação do Instituto e do que ele divulga entre as empresas 

brasileiras.  

No nível de vinculação do julgamento, os agentes mobilizados julgam o projeto 

e posicionam-se em relação a causa, podemos citar como estratégias presentes as de 

conscientização e de segurança. As estratégias de conscientização são formadas por 

conteúdos nos sites que guiam sobre as definições do que é corrupção empresarial. 

Esses conteúdos são formados por textos, hiperlinks, dicionário da corrupção e vídeos.  

Segundo Henriques (2013), a conscientização do público a ser mobilizado deve 

se dar sem manipulação, com argumentos que instiguem o público a decidir. No caso 

das estratégias encontradas, elas munem as empresas de entendimento do que é a 

corrupção para que saibam se sua empresa necessita de ações a favor da integridade.  

Além das estratégias encontradas nos sites, destacamos a escolha da integridade 

como um dos temas destaque no planejamento estratégico do Instituto ETHOS. Com 

isso, não só o Pacto Contra a Corrupção, mas outras ações do Instituto estão voltadas a 

conscientização do tema integridade do país. Isso pode significar uma estratégia para 

colocar o tema em visibilidade na discussão pública e, com isso, divulgar o Pacto 

Contra a Corrupção.  

Já as estratégias de segurança influenciam no julgamento das empresas por 

passarem confiança e segurança para as empresas que estão pensando em aderir ao 

Pacto. Destacamos como estratégia a listagem das empresas que já são signatárias 

disponível no site, a divulgação das empresas que participam do grupo de trabalho e da 

Secretaria do Pacto. Destacamos como principal estratégia dessa categoria a parceria do 

Pacto Contra a Corrupção com a CGU. Essa estratégia se mostrou efetiva durante a 

análise, pois, segundo o entrevistado do ETHOS, após o fechamento da parceria com o 

órgão público e com o selo Pró-Ética, as signatárias deram um salto em quantidade de 

200 empresas a mais em menos de um ano.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

Entretanto, questionamos essa estratégia por se tratar de um resultado apenas 

quantitativo. Não há um estudo por parte do Instituto se a adesão das empresas ao Pacto 

tenha se dado apenas pela vantagem de receber o selo Pró-Ética ou se as ações 

propostas no termo de adesão estão sendo realmente cumpridas.  

 O quarto nível de vinculação, intitulado de ação por Henriques (2013), é o nível 

onde a empresa está convencida das propostas do Pacto e então, assina o Termo de 

Adesão tornando-se uma signatária do Pacto. Para o autor é uma vinculação pontual, 

eventual ou permanente por diferentes tipos de contribuições do agente mobilizado. 

Neste nível estão presentes as estratégias de convocação, como no exemplo do site 

específico do Pacto, no qual encontramos dois banners com links convocando para a 

assinatura do Pacto. Ademais, acrescentamos a relação próxima que os empresários, que 

fazem parte do Instituto ETHOS, mantêm com outros empresários brasileiros. Como 

exemplo, o entrevistado da empresa Compliance Total coloca que a relação dos 

empresários do Instituto ETHOS influencia na adesão ao Pacto Contra a Corrupção 

muito pela proximidade com um dos idealizadores da empresa. A convocação por parte 

de integrantes do Instituto tem caráter estratégico quando pensamos a mobilização no 

aspecto relacional proposto por Pérez (2012). As relações aqui expostas, por exemplos, 

são características dos indivíduos que se relacionam por natureza e assim criam laços e 

mobilizam uns aos outros para diversas causas.  

 Os outros quatro níveis de vinculação – coesão, continuidade, 

corresponsabilidade e participação institucional – são níveis que acontecem no Pacto 

Contra a Corrupção após a assinatura do termo de adesão, quando a empresa já é uma 

signatária. Nestas etapas, não foram encontradas muitas estratégias comunicacionais 

que levem as empresas à participação institucional, o que pode significar um déficit do 

processo de mobilização do Instituto ETHOS. Após a assinatura do Termo de Adesão 

encontramos estratégias que podem ser classificadas como de corresponsabilidade, pois 

buscam a divisão dos problemas e soluções com todos os participantes do projeto. Nessa 

categoria elencamos como estratégias a plataforma de monitoramento, a aba do site do 

Pacto “porque assinar” e o grupo de trabalho do Pacto.  

 No entanto, a plataforma de monitoramento se mostra frágil na sua aplicação 

como ferramenta de avaliação do Pacto Contra a Corrupção. Como estratégia, a 

plataforma busca uma auto avaliação das empresas signatárias, mas como vimos nas 

entrevistas, nem todas as signatárias realizam a avaliação. Dessa forma, o Instituto 
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ETHOS não tem controle das práticas éticas que as empresas signatárias realizam – ou 

não – internamente. Além disso, o entrevistado do Instituto ETHOS afirma que não é 

realizado pela equipe uma avaliação específica do desenvolvimento de avaliação. O 

instituto aposta na auto avaliação das signatárias que ao finalizarem a aplicação recebem 

um diagnóstico com pontos a melhorar nas ações da integridade.   

 Destacamos como principal estratégia de corresponsabilidade as reuniões do 

grupo de trabalho que buscam debater pontos em comum das empresas sobre a ética e a 

integridade. Além disso, há a preocupação do grupo de trabalho com políticas públicas, 

o que pode indicar um comprometimento com os níveis de continuidade e 

corresponsabilidade do grupo. Entretanto, a participação das signatárias no grupo de 

trabalho é limitada, o que faz com que a estratégia não seja eficiente na busca pela 

continuidade das signatárias.  

 Inferimos a partir da análise que, a mobilização proposta pelo Instituto ETHOS 

no Pacto Contra a Corrupção chega até o quarto nível de vinculação, a ação, onde 

ocorre a assinatura do Pacto pelas empresas mobilizadas. Até esse nível as estratégias se 

mostram eficientes e em grande quantidade, com destaque para as estratégias 

informativas que são maioria no site do ETHOS e do Pacto Contra a Corrupção. 

 Na busca por coesão e continuidade das ações das signatárias, após o nível da 

ação, as estratégias do Instituto ETHOS se mostram ineficientes para a formação dos 

próximos níveis de vinculação, inferimos que as estratégias de mobilização para a 

corresponsabilidade requerem melhor planejamento com o intuito em aproximar o 

público do projeto, de modo que, as signatárias se mostrem mais envolvidas com o 

Pacto Contra a Corrupção e engajadas com as ações propostas em conjunto para 

mobilização da ética e da integridade nas relações empresariais. O Instituto ETHOS 

poderia aproximar mais as signatárias das iniciativas do Pacto, utilizando, por exemplo, 

do grande número de empresas e contatos conseguidos muito pela parceria da CGU e 

mobilizar de forma efetiva os seus públicos de interesse, utilizando-se assim de 

estratégias mais relacionais, conforme encontramos nos pressupostos teóricos de Pérez 

(2012).  

As três empresas signatárias do Pacto Contra a Corrupção entrevistadas se 

mostraram diferentes quanto aos motivos que as levaram a assinar o Pacto e também na 

forma como realizam as ações em prol da ética empresarial. Podemos perceber nestas 

signatárias três tipos diferentes de vínculos com o projeto. 
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A empresa Compliance Total demonstra um vínculo de interesse comercial com 

o projeto contra à corrupção. A signatária percebe uma oportunidade de oferta de seus 

produtos a outras empresas que fazem parte do seu projeto. Além disso, a vinculação 

com o Instituto ETHOS auxilia na visibilidade da sua marca como agente promotor da 

ética e da integridade, pressupostos que tem ligação com o seu negócio de atuação.  

Já a empresa Trensurb aparenta ter um vínculo com o Pacto Contra a Corrupção 

na busca por um regulador empresarial das suas ações. Além das normas e diretrizes 

que a empresa pública segue, nos parece, que a organização busca em ações do Instituto 

ETHOS uma base de compreensão e de visibilidade na promoção da sua integridade.  

A Unimed Nordeste/RS demonstra ter um vínculo mais forte com o Instituto 

ETHOS do que o das outras signatárias entrevistadas. Isso pode ser percebido pela sua 

relação com o Instituto vir desde o surgimento do setor, em 2005. Entretanto, o seu 

vínculo com o Pacto Contra a Corrupção é totalmente mediado pela Unimed do Brasil, 

o que nos leva a inferir que a relação de mobilização que acontece é muito mais por 

influência das práticas propostas pela Unimed do Brasil do que vindas propriamente do 

Instituto ETHOS, apesar do conhecimento do Instituto acerca dos temas ser base para as 

suas ações. 

Dos três diferentes vínculos citados, nenhum pode ser considerado um vínculo 

ideal conforme os pressupostos de Henriques (2010). Não identificamos uma 

preocupação das signatárias com o projeto Pacto Contra a Corrupção, e sim uma 

preocupação das empresas apenas com suas ações internas. Segundo o autor, o vínculo 

ideal é aquele que forma um sentimento de solidariedade perante o projeto, onde as 

empresas conheçam bem o problema a ser resolvido e que haja preocupação com o 

todo, com os resultados que o projeto venha a ter.     

 O que percebemos durante as entrevistas com as signatárias é que não há troca 

de experiências e conhecimento entre as empresas do Pacto. Apesar de haver o espaço 

do grupo de trabalho destinado a isso, somente as associadas ao Instituto ETHOS 

podem participar. Isso já demonstra uma falha no processo de mobilização do Instituto, 

pois para a mobilização ser completa a empresa não deve apenas assinar o Pacto, mas 

sim participar ativamente de suas ações. As signatárias que não são associadas ao 

Instituto, mesmo que se sintam convocadas, não podem participar das reuniões e 

acabam por ficar isoladas em suas ações internas, o que de certa forma compromete o 

Pacto Contra a Corrupção como um projeto do 3º setor.  
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 Ademais, as signatárias analisadas não parecem estar envolvidas pelo problema 

social da ética e da integridade empresarial. Não há indícios nos dados levantados que 

ocorra um debate sobre esse problema que faz parte do todo da sociedade. As 

signatárias parecem se preocupar exclusivamente com os seus problemas internos e 

como melhorar os processos da sua empresa e da cultura da integridade.  

 

Considerações Finais 

 

A análise dos sites e das entrevistas realizadas evidenciou a proposta de 

classificação de cinco diferentes estratégias para a mobilização das empresas: 

estratégias de corresponsabilidade, de convocação, de conscientização, de segurança e 

estratégias informativas.  A última apresenta-se em grande número nos sites analisados, 

disposta em forma de textos e links externos e denota o ponto inicial do processo de 

mobilização. Verificamos, portanto, uma intencionalidade da mobilização a partir das 

estratégias encontradas.  

Inferimos que o processo de mobilização proposto pelo Instituto ETHOS na 

iniciativa do Pacto atinge de forma satisfatória até o quarto nível de vinculação de 

Henriques (2013), chamado de ação. Entendemos que, neste nível, ocorre o momento de 

assinatura do Pacto pelas empresas que então se tornam signatárias.  

Até esse momento do processo de mobilização, as estratégias apresentam-se em 

grande quantidade e, de certa forma, são eficientes, pois fazem com que as empresas 

assinem o Pacto. Falamos aqui das estratégias classificadas como informativas, de 

segurança, de conscientização e de convocação.  

As estratégias de corresponsabilidade encontradas na busca por coesão e 

continuidade das ações de mobilização do Pacto Contra a Corrupção se mostram 

ineficientes nas ações apresentadas após a assinatura das signatárias. Observamos que 

empresas ao se tornarem signatárias do Pacto, não são incentivadas a se engajarem em 

projetos ou ações conjuntas e não apresentam uma atuação que pode auxiliar no 

desenvolvimento do Pacto.  

A plataforma de monitoramento apresentada pelo Instituto ETHOS é um 

exemplo de estratégia de corresponsabilidade que se mostra frágil na aplicação com as 

signatárias. Destacamos que a plataforma não é utilizada por duas das três empresas 
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analisadas, o que faz com que suas ações e estratégias para a promoção da ética 

empresarial não sejam avaliadas e nem monitoradas pelo Instituto.  

Ademais, é a partir do preenchimento da plataforma que o ETHOS disponibiliza 

a avaliação das ações das organizações e possibilita o crescimento da empresa no 

âmbito ético com possibilidade de melhorar e aperfeiçoar as ações já realizadas. Aqui 

também encontramos fragilidades na plataforma, cujo funcionamento não possibilita 

uma análise das práticas que estão sendo desenvolvidas nas signatárias. A falta de 

monitoramento também pode causar a perda de dados da realidade das empresas que 

poderiam auxiliar no desenvolvimento da iniciativa do Pacto. 

 Como sugestão, acreditamos que as estratégias para mobilização do ETHOS 

devem levar em consideração a não-linearidade dos ambientes organizacionais e suas 

diferentes características, para que as estratégias, como por exemplo, a plataforma de 

monitoramento, tenham mais adesão das signatárias. Além disso, o ETHOS deve levar 

em consideração a maturidade das empresas brasileiras perante o tema da ética e da 

integridade. Isso porque a plataforma sugere um auto monitoramento, que pode esbarrar 

nas práticas culturais de algumas signatárias, por não estarem adaptadas a esse tipo de 

avaliação. 

O afastamento do Instituto ETHOS das signatárias, após a assinatura das 

empresas do Pacto Contra a Corrupção, podem levar à descontinuidade da ética, com 

disposição para a falta de transparência e prestação de contas entre Instituto e 

signatárias e de ambos com a sociedade.  Ademais, na fala dos entrevistados podemos 

perceber a importância que as signatárias conferem à busca por processos bem 

desenhados e pelo constante monitoramento de grupos de discussão e de auditorias 

internas quando o assunto se trata de ética empresarial. Tal preocupação das signatárias 

nos pareceu não ser acompanhada pelo Instituto ETHOS. Este poderia ampliar os 

espaços de conversação e interagir com os públicos previstos pelo Pacto e desenvolver 

mais e mais a ética empresarial, conforme se propõe nos objetivos do Pacto Contra a 

Corrupção.   

 

 

 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

 

Referências 

DUARTE, Jorge. Entrevista em Profundidade. In: DUARTE, Jorge; BARROS, 

Antônio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Atlas, 2009 

 

DUARTE, Francisco. Construindo o Movimento Da Responsabilidade Social 

Empresarial No Brasil: Um Estudo De Caso Sobre O Instituto Ethos. 2010, 163f. 

Dissertação (Mestrado em Política Social). Universidade Federal Fluminense, Programa 

de Pós-Graduação em Política Social, UFF-RJ, 2010. 

HENRIQUES, Márcio Simeone. Comunicação e mobilização social na prática de 

polícia comunitária. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

 

HENRIQUES, Márcio Simeone (Org). Comunicação e Estratégias de Mobilização 

Social. 3. Ed – Belo Horizonte: Autêntica, 2013.  

 

JOHNSON, Telma. Pesquisa social mediada por computador: Questões, metodologia 

e técnicas qualitativas. Rio de Janeiro: E-papers, 2010. 

 

MACHADO, Raphael. O Desenvolvimento do Instituto Ethos e o Campo da 

Responsabilidade Social Empresarial no Brasil. 2012, 166f. Dissertação (Mestrado 

em Ciência Política). Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Ciência 

Política, UEC-SP, 2012. 

 

MAFRA, Rennan. Entre o espetáculo, a festa e argumentação: mídia, comunicação 

estratégica e mobilização social. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

TORO, Jose B. & WERNECK, Nísia. Mobilização Social: um modo de construir a 

democracia e a participação. Belo Horizonte: Autêntica, 1997. 

 

 


