Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:
Preparado por:

Pesquisa-Responsabilidade Social das Indústrias de São Bernardo do Campo

Responsável: Vitor Gonçalo Seravalli
Empresas associadas – Instituições governamentais e não governamentais

Cliente:
Iniciado em:
Concluído em:

2.004
2.005

Histórico do Projeto

Pesquisa-Responsabilidade Social das Indústrias de São Bernardo do Campo
- Proposta elaborada pelo CIESP SBC e executada em parceria com a BASF e o Centro
Universitário da FEI no ano de 2.004.
- A pesquisa envolveu 50 questões distribuídas entre sete itens: perfil da empresa, público interno,
atividades voluntárias dos empregados, relacionamento com o meio ambiente, relação com
fornecedores, clientes e consumidores, ações sociais em beneficio da comunidade e participações
em projetos governamentais e valores e transparências.
- Pesquisa encaminhada a 570 empresas instaladas no município, sendo que o estudo envolveu a
amostragem não aleatória de 48 indústrias, 2/3 delas associadas ao CIESP SBC.
Resultados:
- Pelo levantamento, considerando-se uma escala de notas de 0 e 1, o índice de responsabilidade
social de São Bernardo do Campo está em 0,41.
- Do total de 48 empresas pesquisadas, 45,8% são de pequeno porte, enquanto 31,3% são de
médio e 22,9% de grande porte.
- Pode-se dizer que a performance das indústrias pesquisadas é positiva e que elas estão dando
os primeiros passos no seu desenvolvimento.
- As pequenas empresas também se encontram no mesmo estágio de desenvolvimento.
- As indústrias de médio e grande porte estão na fase de amadurecimento das ações que já
praticam como responsabilidade social.
- Pela avaliação dos dados, constatamos que há muito espaço para a instauração,
amadurecimento e ampliação da responsabilidade social no município.
Objetivos do Projeto
- Obter informações sobre a visão das indústrias de São Bernardo do Campo sobre
responsabilidade social corporativa.
- Conhecer e mapear ações de responsabilidade social das indústrias de São Bernardo do Campo.
- Avaliar as perspectivas de ampliação da cultura e práticas de responsabilidade social empresarial
e o compartilhamento de experiências que possam trazer o crescimento e a sustentabilidade do
parque industrial de São Bernardo do Campo neste setor.
- Ser um referencial para articulação de uma rede de relacionamentos estratégicos na área de
responsabilidade social no município.
Descrição Passo a Passo
- Estabelecimento da parceria CIESP SBC / Basf / FEI

- Elaboração do questionário

- Busca de patrocínio
- Envio a 570 empresas do município
- Divulgação aos associados e mídia local
- Sensibilização e folow up para retorno da pesquisa
- Análise das respostas
- Publicação e envio às empresas e autoridades municipais
- Evento para a divulgação do resultado
- Café da manhã para divulgação dos resultados à mídia local
- Cronograma de atividades pós-pesquisa
Pesquisa encontra-se disponível no site www.ciespsbc.org.br

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

