
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: 

PERSPECTIVAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 

 

 

Tobias Coutinho Parente 

 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Antonio Pinheiro Machado Filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. João Grandino Rodas 

Reitor da Universidade de São Paulo 

 

Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro 

Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

 

Prof. Dr. Roberto Sbragia 

Chefe do Departamento de Administração 

 

Prof. Dr. Lindolfo Galvão Albuquerque 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração



 

 

TOBIAS COUTINHO PARENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: 

PERSPECTIVAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 

Dissertação apresentada ao Departamento de 

Administração da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo como requisito 

para a obtenção do título de Mestre em 

Ciências. 

 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Antonio Pinheiro Machado Filho 

 

 

 

 

 

 

Versão Corrigida 

(versão original disponível na Unidade que aloja o Programa) 

 

SÃO PAULO 

2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Elaborada pela Seção de Processamento Técnico do SBD/FEA/USP 

 

 
                 Parente, Tobias Coutinho 
                     Governança e responsabilidade social corporativa: perspectivas 
                 dos conselheiros de administração no Brasil / Tobias Coutinho 
                 Parente. – São Paulo, 2013. 
                     180 p.                       
 
                     Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2013. 
                     Orientador: Cláudio Pinheiro Machado Filho. 
                  
                    1. Responsabilidade social 2. Governança corporativa 3. Conselhos 
                 de administração 4. Estratégia organizacional I. Universidade de São 
                 Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. 
                 II. Título. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                       CDD – 658.408 
 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação ao meu avô,  

Antônio Bonifácio Parente 

(in memorian). 



iv 

 

 

Antes de tudo, aos meus pais, por nunca terem desistido do sonho de educar os filhos, 

acreditando que este é o maior patrimônio que os pais podem ter.  

À minha amada companheira, Rafaela Almeida Cordeiro, que topou dividir comigo a 

experiência deste sonho, por toda a sua paciência e incentivo ao longo desses anos. 

Aos meus irmãos, Taís Coutinho Parente e Tiago Coutinho Parente, pelo carinho e 

generosidade existente em nossa relação. 

Ao professor Cláudio Antonio Pinheiro Machado Filho, por demonstrar e ensinar que 

um orientador, mais do que um guia, é um parceiro de seu aluno, que compartilha das 

alegrias e frustrações do trabalho. 

Aos professores Carlos Eduardo Lessa Brandão e Graziella Maria Comini, por 

aceitarem participar da banca examinadora e contribuírem para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, pelo apoio 

financeiro concedido durante esta trajetória. 

À Fundação Instituto de Administração – FIA, em especial ao Programa de Estudos em 

Gestão de Pessoas – PROGEP, por me terem aberto espaço para desenvolver múltiplas 

atividades de ensino e pesquisa. 

Ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, pela colaboração prestada 

na coleta de dados deste estudo. 

Ao senhor Sérgio Ephim Mindlin, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, pela contribuição prestada na elaboração 

da pesquisa. 

Ao meu grande amigo e parceiro de pesquisa Emanuel Dheison dos Santos Penha, pela 

sempre pronta disponibilidade em colaborar com o desenvolvimento deste trabalho. 

Aos amigos que por aqui ganhei, Angela Christina Lucas, Gabriela Pelegrini Tiscoski, 

João Paulo Bittencourt, Luciana Campos Lima, Matheus Roquette Ferrato da Silva e 

Talita Rosolen, por fazerem com que a vida longe de Fortaleza fosse menos difícil e mais 

prazerosa. 



v 
 

RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo captar as percepções dos conselheiros de administração no Brasil 

a respeito das atividades que norteiam o escopo de atuação dos mesmos, em especial da RSC, 

Responsabilidade Social Corporativa. O intuito é de responder aos seguintes 

questionamentos: os conselheiros de administração no Brasil possuem uma visão ampliada do 

seu escopo de atuação, se envolvendo nas questões estratégicas das organizações? Nesse 

contexto, qual a percepção destes em relação à questão da RSC? O estudo observa a inter-

relação existente entre RSC, GC, Governança Corporativa, e o papel dos conselheiros. A 

premissa é de que a agenda da RSC é progressivamente uma extensão da agenda de GC e 

seria da responsabilidade dos conselhos de administração (ELKINGTON, 2006; INGLEY, 

2008; JAMALI et al, 2008). Na pesquisa de campo, foram coletados dados junto a 128 

conselheiros certificados pelo BCC, Banco de Conselheiros Certificados do IBGC, Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa. Os resultados apontam na direção de que os 

conselheiros não consideram relevantes, dentro do seu escopo de atuação, somente as 

atividades de cunho monitoramento e controle, mas também as atividades estratégicas e 

aquelas relacionadas à RSC. A RSC é justificada, conforme os conselheiros, porque uma 

empresa possui a responsabilidade de ir além de criar empregos, pagar impostos e gerar 

lucros. Tal posicionamento reflete na maneira exposta pelos conselheiros de como tomam 

decisões. Segundo os mesmos, mais do que os valores e as crenças dos acionistas, eles 

consideram aquilo que gera valor no longo prazo para as organizações. Os conselheiros não 

buscariam simplesmente remunerar o capital dos acionistas, mas criar e manter valor para que 

as organizações possam operar de forma sustentável. Com esses resultados, entende-se que 

essa pesquisa contribui para o desenvolvimento dos campos de estudo da RSC e da GC.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to grasp the perceptions of corporate board members in Brazil about the 

activities that guide the scope of work of the same, in particular the CSR, Corporate Social 

Responsibility. The intent is to answer the following questions: do corporate board members 

in Brasil have a broad view of the scope of their activities, engaging in strategic issues of the 

organizations? In this context what their perception regarding the issue of CSR? The study 

remarks the interrelationships among CSR, CG, Corporate Governance, and the role of 

directors. The main premise is that the CSR agenda is increasingly an extension of the CG 

agenda, so that it would be under the responsibility of Corporate Boards (ELKINGTON, 

2006; INGLEY, 2008; JAMALI et al, 2008). During the field-level research, data have been 

collected from 128 counselors certified by BCC, Bank of Certified Counselors from IBGC, 

Brazilian Institute of Corporate Governance. Results indicate that directors do not consider 

relevant, in the scope of their activities, such as monitoring and control, but also the strategic 

activities and activities related to CSR. According to directors, CSR is justified because 

companies have the responsibility to go beyond creating jobs, paying taxes and profiting. This 

positioning reflects on the manner directors revealed to make their decisions. According to 

them, beyond considering the values and beliefs of the shareholders, they consider all that 

creates long-term value for the organizations. Directors would not only seek to remunerate 

the shareholder capital, but also to create and maintain value for the organizations so that 

they can operate sustainably. With these results, it is understood that this research 

contributes to the development of CSR and CG fields of study.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O debate a respeito das responsabilidades das empresas perante a sociedade tem crescido nos 

últimos anos. Discute-se a empresa contemporânea sob o prisma da responsabilidade social e 

da sustentabilidade, com o intuito de entender quais seriam suas obrigações e os impactos de 

sua atuação junto aos stakeholders. 

 

A concepção é a de que os stakeholders estariam mais exigentes e atuantes, buscando 

averiguar se a atuação da empresa é pautada por princípios éticos e transparentes e se ela atua 

de forma isonômica em todos os mercados. Nesse sentido, Mcintosh et al (2001) destacaram 

que pode ser verdade que a maioria dos consumidores se preocupe somente com o preço e a 

qualidade dos produtos e serviços ou que as instituições que financiam as empresas se 

atentem mais aos possíveis retornos financeiros que serão auferidos. Porém, uma vez que 

ONGs, Organizações Não Governamentais, se estruturam para cobrar uma postura 

responsável das empresas, investidores se preocupam em diminuir o risco de exposição a 

problemas sociais e ambientais e a mídia atua de forma vigilante, mostrando histórias de 

como a atuação das empresas podem infligir regras e direitos universais, as empresas 

deveriam se concentrar em aprimorar a forma como atuam. 

 

Há uma crescente pressão sobre as empresas para que reconheçam suas responsabilidades 

globais, pois se elas são a força motriz da sociedade capitalista, têm a responsabilidade de não 

abusar de sua liberdade e de seu papel global (MCINTOSH et al, 2001). Para ratificar tal 

posicionamento, Keys e Malnight (2011) compararam o faturamento das empresas com o 

PIB, Produto Interno Bruto, dos países e identificaram que 59% das principais entidades 

econômicas do mundo são empresas, em contrapartida, apenas 41% são países. Um exemplo é 

o Wal-Mart: seu faturamento supera o PIB de 174 países, empregando mais de dois milhões 

de trabalhadores, população superior a do Qatar. Se o Wal-Mart fosse considerado um país, 

seu faturamento o colocaria como a 22ª economia do mundo. Esse percentual faz com que 

muitos questionem qual seria a verdadeira função-objetivo da empresa: a maximização de 

riqueza de seus acionistas ou, em conjunto, a responsabilidade pelo desenvolvimento da 

sociedade, dado o poderio econômico que a mesma detém? 
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Vale considerar que empresas são diferentes de países e que PIB pode não ser uma medida 

adequada para se comparar com o faturamento das empresas. Essa comparação, entretanto, 

visa apenas demonstrar que a capacidade das empresas gerarem riquezas, se equivale ou 

supera, em alguns casos, a capacidade dos países. Logo, com as transformações do 

capitalismo, as organizações empresariais estão sendo chamadas a assumir outras 

responsabilidades, dado o poderio que detêm como fonte provedora de riqueza.  

 

Há mais de 70 anos, o economista John Maynard Keynes já havia ponderado a questão, 

afirmando que as grandes organizações chegam a um ponto de crescimento em que os 

proprietários do capital, os acionistas, são quase inteiramente dissociados da gestão. Quando 

esse estágio é atingido, a estabilidade geral e a reputação da organização se tornam mais 

importantes do que a maximização dos lucros. Os acionistas devem ficar satisfeitos com 

dividendos adequados e, quando isso for garantido, o interesse da gestão consistirá, muitas 

vezes, em evitar críticas do público e dos clientes (KEYNES, 1926).   

 

A ideia de Keynes (1926) parece ainda se aplicar às organizações. Conforme pontuaram Silva 

Filho et al (2008), entre os grandes desafios colocados às organizações está o de guiar suas 

ações com base em valores éticos, desenvolvendo uma postura responsável e, 

simultaneamente, atendendo aos interesses dos acionistas e de todos aqueles que têm suas 

vidas modificadas com o resultado das ações das organizações. 

 

Nesse sentido, tem-se a inserção da temática da GC, Governança Corporativa, que incentiva 

as organizações a promoverem ética, equidade, transparência e prestação de contas em todas 

as suas relações, e que trata do interesse do acionista, que tende a se distanciar da gestão 

conforme o crescimento da empresa. Assim, as empresas precisariam manter suas atividades 

em sintonia com a ética da sociedade e as aspirações legais, e isto recai no âmbito da RSC, 

Responsabilidade Social Corporativa (JAMALI et al, 2008).  

 

A governança, em seu sentido mais amplo, se preocupa em manter o equilíbrio entre os 

objetivos econômicos e sociais, e entre os objetivos individuais e coletivos. O quadro de 

governança serviria, portanto, para incentivar o uso eficiente dos recursos e também para 

exigir da administração a prestação de contas desses recursos. O objetivo maior seria o de 

alinhar tanto quanto possível os interesses dos indivíduos, das empresas e da sociedade 

(CADBURY, 2003). 
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Já a RSC busca fazer com que as organizações e os indivíduos contribuam para a criação do 

valor social sustentável e, de forma adequada, equilibrem os interesses das partes 

interessadas, incluindo os acionistas e os padrões moralmente aceitos pela sociedade, ao 

mesmo tempo em que prestam conta das suas ações (SCHWARTZ; CARROLL, 2008). 

 

Partindo dessa visão, defende-se a integração dos conceitos, RSC e GC seriam dois lados de 

uma mesma moeda, não podendo ser tratados separadamente. Se um lado da moeda for uma 

pobre GC com demonstrações financeiras fraudulentas, por exemplo, o outro lado vai ser 

pobre em RSC. GC e RSC seriam, portanto, componentes complementares e coexistentes de 

um mesmo continuum (BHIMANI; SOONAWALLA, 2005).  

 

Como agente chave dessa interligação, existe o conselho de administração, órgão que é o 

principal responsável por garantir que a organização alcance os seus objetivos. Pesquisadores 

têm estudado o papel dos conselhos e dos conselheiros na promoção da RSC. Jo e Harjoto 

(2011), Post et al (2011), Esa e Ghazali (2012), e Zhang et al (2013), por exemplo, 

identificaram que o conselho de administração pode estar relacionado à RSC. Isso porque 

conselhos compostos por conselheiros que detêm certas características podem se apresentar 

mais propensos às questões de RSC como, por exemplo, conselhos com a presença de 

mulheres e conselheiros independentes. Além disso, na visão de Jo e Harjoto (2011), a RSC 

seria o elo entre a GC e o desempenho organizacional, sendo um fator de resolução de 

conflitos de interesses entre os acionistas e os demais stakeholders. Em sua pesquisa, os 

autores identificaram, por meio de uma amostra no mercado norte-americano, que, quando as 

ações de RSC estão ligadas a uma boa GC, as empresas apresentam um melhor resultado 

financeiro. Ntim e Soobaroyen, (2013) corroboram, quando identificaram em seu estudo com 

291 empresas listadas na Bolsa de Valores de Johannesburg, que, em média, as empresas mais 

bem governadas tendem a seguir uma agenda mais socialmente responsável através do 

aumento de práticas de RSC e que uma combinação entre as práticas de RSC e CG tem um 

efeito positivo no desempenho financeiro das empresas, implicando que CG influencia 

positivamente a relação RSC e desempenho.  

 

Embora as descobertas dos autores tenham grande valor, Jo e Harjoto (2011) sugeriram 

averiguar essas constatações junto a conselheiros e outras partes interessas. Nesse sentido, 

Ingley (2008) inquiriu conselheiros e observou que os mesmos ainda possuem uma visão 

muito estreita do seu dever fiduciário, estando mais próximos da teoria dos stockholders, que 
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defende que o principal papel do conselheiro seria o de assegurar os interesses dos acionistas 

ao invés de equilibrar os interesses das partes interessadas. Diante das imprecisões 

decorrentes da literatura ainda pouco desenvolvida e da necessidade de se conhecer melhor a 

figura do conselheiro de administração, esta pesquisa tem por objetivo captar as percepções 

dos conselheiros de administração no Brasil a respeito das atividades que norteiam o escopo 

de atuação dos mesmos, em especial da responsabilidade social corporativa. 

 

1.1 Definição do Problema  

 

Este estudo se concentra em responder aos seguintes questionamentos: Os conselheiros de 

administração no Brasil possuem uma visão ampliada do seu escopo de atuação, se 

envolvendo nas questões estratégicas das organizações? Nesse contexto, qual a percepção 

destes em relação à questão da responsabilidade social corporativa? 

 

Existe uma corrente crescente na literatura que tem observado a governança e a 

responsabilidade social como temas dependentes, entrelaçados e sobrepostos (BELTRATTI, 

2005; BHIMANI; SOONAWALLA, 2005; AGUILERA et al, 2006; JAMALI et al, 2008; 

KANG; MOON, 2012;  DEVINNEY et al, 2013). Para a consolidação dessa aproximação, o 

conselheiro é uma pessoa chave no processo e o pressuposto é de que o conselho é o 

responsável por intermediar as aspirações dos acionistas, bem como da sociedade com as 

práticas da gestão, estabelecendo as diretrizes da organização (RAELIN; BONDY, 2013). 

Dessa forma, os conselheiros deveriam se ater às questões estratégicas das organizações, 

dentre elas a RSC. Por isso, entende-se que é fundamental saber qual a percepção destes em 

relação à incorporação da temática da RSC nas agendas empresariais, qual o grau de 

importância que elas têm nas atividades dos conselheiros e o que eles levam em consideração 

quando precisam tomar decisões a respeito de temas relacionados à RSC. 

 

Cabe destacar que o conselheiro atua em um órgão colegiado, o que faz com que suas 

decisões nem sempre sejam baseadas apenas em suas crenças e valores; ele influencia e sofre 

influência dos outros conselheiros. Outro ponto relevante é que o conselheiro, conforme 

previsto em lei no Brasil e disseminado pelos códigos de boas práticas de governança, deve 

decidir sobre a prerrogativa do que seria melhor para a organização, zelando por sua função 

social. Não caberia ao conselheiro decidir em favor de um ou outro grupo, mas zelar para que 

a organização tenha uma atuação sustentável no longo prazo. No entanto, há de se considerar 
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que entre o previsto como legal e a atuação real, existe um hiato carregado de considerações 

da construção social, dilemas éticos e conflitos políticos. A forma como um conselheiro 

enxerga o ambiente da organização é diferente da do outro e vice-versa. Além disso, a 

compreensão das estratégias e políticas da RSC por parte dos conselheiros deve abranger a 

natureza do ambiente institucional em que as organizações operam, onde é preciso entender 

que os padrões morais das sociedades são diferentes (DEVINNEY et al, 2013).  

 

Em meio à problemática da inter-relação existente entre RSC, GC e o papel dos conselheiros, 

esta pesquisa parte da premissa de que a agenda da RSC é progressivamente uma extensão da 

agenda de GC e seria da responsabilidade dos conselhos de administração (ELKINGTON; 

2006; INGLEY, 2008; JAMALI et al, 2008). O desafio para os conselheiros, 

consequentemente, estaria em apoiar a corporação na construção do melhor caminho possível 

para equilibrar as reivindicações dos acionistas e dos demais stakeholders, garantindo a 

longevidade da organização (INGLEY, 2008). Organização essa, que possui uma função 

social a cumprir e deve respeitar os padrões culturais das localidades em que atua. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

Como já mencionado, o objetivo deste estudo é captar as percepções dos conselheiros de 

administração no Brasil a respeito das atividades que norteiam o escopo de atuação dos 

mesmos, em especial da responsabilidade social corporativa. Não se pretende estabelecer 

relações causais para identificar se a composição do conselho melhora o desempenho social 

da empresa ou se uma atuação pautada pela RSC aumenta o desempenho financeiro das 

organizações. Essas relações já foram e serão objeto de discussão de outras pesquisas e os 

resultados ainda são, por vezes, inconclusivos
1
. Acredita-se que, ao tentar entender o que 

pensa um dos principais agentes da governança nas organizações, essa pesquisa estará 

contribuindo para entender a relação entre RSC e GC. Assim, espera-se levantar a opinião dos 

conselheiros sobre os conceitos já explorados na literatura que trata da temática da RSC, 

analisando como a observam dentro de suas atividades e na dinâmica organizacional como 

um todo. Espera-se, portanto, encontrar indicativos de respostas aos questionamentos 

propostos. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

                                                           
1
 Estes estudos podem ser vistos nas subseções 2.1.4. Abordagem Estratégica da RSC: Reputação Corporativa; 

2.2.3. Conselho de Administração; e 2.2.6. Perspectiva dos Conselheiros de Administração em Relação à RSC. 
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1) verificar se os conselheiros de administração teriam uma visão ampliada do seu escopo 

de atuação, envolvendo-se com as questões estratégicas das organizações; 

2) levantar a percepção dos conselheiros em relação às questões relacionadas à RSC dentro 

do escopo de suas atividades; 

3) identificar qual o entendimento que os conselheiros possuem em relação à incorporação 

da temática da RSC nas agendas empresariais; e 

4) identificar quais os principais fatores seriam considerados pelos conselheiros quando 

decidem em relação à RSC. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

A academia brasileira pouco tem explorado a relação entre as temáticas da GC e da RSC, 

apesar da produção de ambas terem evoluído nas últimas décadas. Conforme Ribeiro et al 

(2012), 141 artigos foram publicados em GC nos principais periódicos brasileiros entre 1998 

e 2010, sendo que nenhum artigo havia sido publicado em 1998 e 19 foram publicados em 

2010.  Segundo Bianchi et al (2009), 114 artigos foram publicados sobre o tema da GC no 

ENANPAD, Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração, entre os anos de 1999 e 2008. A produção dos artigos evoluiu de cinco, em 

2003, para 23, em 2008, indicando também que esse é um assunto em pauta. Por outro lado, 

desses artigos, somente cinco tratavam de RSC, sendo dois, em 2007, e três, em 2008. Assim, 

percebe-se que é recente a inserção da RSC à GC na literatura nacional.  

 

Já na produção de RSC, Moretti e Campanario (2009) analisaram os artigos do ENANPAD 

entre os anos de 1997 e 2007 e não mencionaram o tema GC em nenhum trabalho analisado. 

Recentemente, Junqueira et al (2011) observaram a produção acerca da sustentabilidade no 

Brasil e também não mencionaram a temática da GC. Porém, em ambos os trabalhos, 

percebe-se que houve um crescimento significativo da literatura de RSC e sustentabilidade no 

Brasil.  

 

Dentre os trabalhos que contemplaram as relações entre RSC e GC no Brasil, poucos se 

detiveram à realização de estudos empíricos, tendo a maioria se concentrado em ensaios 

teóricos. Entre os empíricos, alguns trabalhos observaram a composição e estrutura dos 
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conselhos e correlacionaram com algum tema, porém o destaque principal não foi a RSC, 

mas, sim, a relação entre GC e o desempenho organizacional (ANDRADE et al, 2009; 

GONDRIGE et al, 2012; FRAGA; SILVA, 2012; MARTINS et al, 2012). Todos esses 

trabalhos se valeram, em sua maioria, de dados públicos, em geral disponíveis nas 

demonstrações e balanços das empresas e na BM&FBOVESPA, Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros de São Paulo.  

 

Outros estudos acadêmicos levantaram a opinião dos conselheiros de administração no Brasil, 

destaque para Martins e Rodrigues (2005), Guerra (2009), Muritiba et al (2009) e Santos e 

Ckagnazaroff (2012). Entretanto, os autores focaram na percepção dos conselheiros sobre o 

papel e a atribuição dos mesmos ou do conselho de administração. Em relação à RSC, 

somente o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, realizou dois estudos, um 

em 2009 e outro em 2013. O primeiro apresentou os desafios vividos por sete agentes de 

governança em relação à questão da sustentabilidade e o segundo teve o objetivo de entender 

melhor o funcionamento da temática da RSC nos conselhos de administração brasileiros, 

entrevistando conselheiros de sete empresas brasileiras. No entanto, é desconhecido algum 

trabalho de cunho acadêmico que tenha levantado a opinião dos conselheiros a respeito da 

RSC, perspectiva que já foi contemplada na literatura internacional por Ibrahim et al (2003), 

Ingley (2008), Petrovic‐Lazarevic (2008) e Kemp (2011). Acredita-se que este trabalho possa 

contribuir no preenchimento dessa lacuna de pesquisa na academia brasileira e, assim como 

feito pelo IBGC (2009a, 2013a), ampliar o entendimento sobre a relação entre RSC e GC.  

 

Dessa forma, as contribuições desse trabalho estão ligadas ao fato dele buscar adentrar na 

maneira como um dos principais agentes da governança, os conselheiros, observam tanto a 

relação da RSC com a GC, quanto o papel que eles desenvolvem nas organizações. Muito se 

foi estudado e construído sobre governança e conselhos de administração, porém, pouco se 

sabe em relação à opinião dos conselheiros e o que eles consideram relevante para embasar 

sua atuação. Espera-se que este estudo possa também contribuir nessa direção, que se 

apresenta como um terreno fértil e convidativo a sua exploração. 

 

1.4 Delimitações 

 

Como já destacado, esta pesquisa aborda os conselheiros de administração no Brasil, ou seja, 

todos aqueles que atuam no País, não necessariamente brasileiros. Não será estabelecido corte 
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por tipo de empresa em que o conselheiro esteja atuando. O objetivo não é fazer uma análise 

das organizações brasileiras que possuem conselhos de administração, mas da percepção do 

conselheiro. Por conta disso, todo e qualquer conselheiro pode participar, não importa se está 

ou não atuando em determinado tipo de organização. A única exigência é que esteja 

credenciado a atuar como conselheiro.  

 

Por isso, foi utilizado o BCC, Banco de Conselheiros Certificados do IBGC. O IBGC foi 

fundado em 1995 com o objetivo de contribuir para a excelência da governança no Brasil e é 

considerado um centro de excelência da temática no País. Em 2009, o IBGC lançou o 

programa de certificação de conselheiros com o intuito de oferecer padrões de 

profissionalismo e conduta para os conselheiros brasileiros. Desta iniciativa, surge o BCC, 

ferramenta que possibilita o cadastro, pesquisa e consulta tanto para os candidatos quanto para 

as empresas interessadas na escolha de conselheiros.  

  

Escolheu-se este banco por conta da importância creditada ao IBGC como o principal órgão 

fomentador de governança no Brasil, da falta de outro cadastro representativo no país e do 

acesso disponível ao pesquisador. É salutar o crescimento do BCC desde sua criação: os 

números divulgados pelo Instituto mostram que o banco já conta com 657 conselheiros e que 

68 empresas já haviam consultado essa base
2
. Além disso, o banco cresceu 92% nos últimos 

dois anos (IBGC, 2012). Mesmo tratando-se de uma amostra intencional e limitada, a 

premissa é que esse grupo de conselheiros deva ser relativamente representativo para a 

população de conselheiros no Brasil e que os mesmos estão certificados para atuar nas 

principais organizações brasileiras, formando um corpo crítico que, por definição, precisaria 

estar à frente das temáticas de fronteira do campo da governança.  

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em cinco seções além desta introdução, que apresentou o 

problema de pesquisa, os objetivos, sua justificativa e suas delimitações.  

 

A seção 2 aborda o referencial teórico, que envolve as temáticas da RSC e da GC. No 

primeiro momento, é discutida a RSC, mostrando sua evolução, incluindo um detalhamento 

                                                           
2
 A última divulgação oficial feita pelo IBGC foi em 16/02/2012. 
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do desenvolvimento no Brasil e quatro óticas de análise: o papel das instituições, a abordagem 

estratégica da RSC, sua atuação política e a RSC como uma realidade socialmente construída. 

Posteriormente, é abordada a GC, descrevendo sua evolução, incluindo um aparte para o 

Brasil, em seguida, discute-se o conselho de administração, o papel do conselheiro de 

administração, a relação entre GC e RSC e, por fim, a perspectiva dos conselheiros de 

administração em relação à RSC. 

 

A seção 3 apresenta a metodologia adotada no estudo, que viabiliza o alcance dos objetivos, o 

método utilizado na pesquisa, a forma como foi delimitada a população, amostra e os 

respondentes do estudo, o detalhamento de como foi construído o instrumento de coleta e de 

que maneira foi estruturada a coleta e análise dos dados.  

 

A seção 4 trata da análise dos resultados, com a descrição dos principais resultados da 

pesquisa e estabelecimento das relações com o referencial teórico proposto. A apresentação 

dos resultados segue, em um primeiro momento, com o perfil dos conselheiros que 

participaram do estudo e, posteriormente, com análises que possibilitam o alcance dos 

objetivos propostos pelo estudo. 

 

Por fim, a seção 5 traz a conclusão do estudo com uma síntese dos achados da pesquisa, bem 

como suas limitações e uma proposta de agenda para futuras pesquisas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Esta seção está dividida em dois grandes blocos, um destinado à Responsabilidade Social 

Corporativa e outro à Governança Corporativa. A ideia é apresentar os conceitos e suas 

múltiplas perspectivas de análise, de modo que se possa consolidar o embasamento teórico 

desta pesquisa.  

 

 

2.1 Responsabilidade Social Corporativa 

 

Nesta primeira subseção, a questão da responsabilidade social é abordada sobre múltiplos 

enfoques. Pretende-se compreender de que forma se consolidou a temática da RSC, fazendo o 

delinear histórico do conceito e suas fontes, incluindo uma análise do caminho percorrido 

pelo conceito no Brasil. Além disso, a seção se destina a observar os motivos que levam as 

empresas a terem uma atuação socialmente responsável. Para tanto, são consideradas quatro 

perspectivas: o papel das instituições, a abordagem estratégica, a atuação política e a RSC 

como uma realidade socialmente construída. 

 

 

2.1.1 Evolução do Conceito 

Ao tentar entender do que se trata a temática da RSC, muitos se questionam: “por que as 

empresas se preocupam em ter uma atuação socialmente responsável?” Para responder a tal 

questionamento, é preciso refletir sobre o papel das empresas na sociedade. Na visão de 

Cajazeiras (2005), o tema da responsabilidade social é polêmico e dinâmico, envolvendo 

desde conceituações simplificadas até definições robustas e sofisticadas. Convém, portanto, 

situar a discussão a partir de uma pergunta simples e ao mesmo tempo complexa: para que 

servem as empresas? 

 

Como expresso pelo autor, a pergunta é simples, porém de difícil resposta. Buscar responder a 

tal questionamento convenciona um resgate histórico. O conceito de RSC começaria a evoluir 

no início do século XX com o pensamento keynesiano e a sua política de intervenção do 

Estado na economia, que levou a uma redução das incertezas no mercado e criou condições 

para que as organizações investissem em tecnologia e qualidade e acumulassem capital 
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(CAJAZEIRAS, 2005). Vale lembrar que essa época é marcada pelo crescimento da 

industrialização e otimização dos meios de produção. É natural que, com o crescimento 

empresarial e o fortalecimento do sistema capitalista, surgissem questionamentos a respeito 

do papel das empresas na sociedade. 

 

Faria e Sauerbronn (2008) destacaram o surgimento das ciências administrativas e a sua 

rápida profissionalização no início do século XX, nos EUA, como condicionantes que 

provocaram debates a respeito da dimensão social das empresas. Havia, naquela época, 

grande desilusão frente às promessas do liberalismo econômico devido ao crash de 1929. Os 

elevados lucros das companhias que atuavam em monopólios despertavam forte 

descontentamento na população, que discutia a distribuição justa de riquezas e o papel do 

Estado enquanto observava a ascensão do socialismo na Europa. 

 

Alves (2003) relata que Andrew Carnegie foi um dos pioneiros no assunto ao conceber que as 

organizações são instituições sociais, quando, em 1899, publicou a obra “O evangelho da 

riqueza”, caracterizando dois princípios básicos relativos à responsabilidade social da 

empresa: caridade e zelo. A autora também ressalta os trabalhos de Charles Eliot, em 1906, 

Arthur Hakley, em 1907, e John Clark, em 1916. 

 

Carroll e Shabana (2010) observaram que, ao longo das primeiras décadas do século XX, o 

conceito da RSC continuou a crescer em importância e significado, tendo sido objeto de um 

amplo debate. Apesar das deliberações em curso, como a de qual o significado da RSC ou o 

que ela abrange, a temática desenvolveu-se e evoluiu tanto academicamente como na 

comunidade empresarial. A ideia de que as empresas têm algumas responsabilidades para 

com a sociedade, além de gerar lucros para os acionistas, é secular. Mas, para efeitos práticos, 

a RSC é em grande parte um fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial e, na verdade, só ganha 

importância durante a década de 1960, sendo, portanto, um produto da metade do século 

passado.  

  

Conforme Carroll (1999), foi Howard Bowen, em sua obra Social Responsibilities of the 

Businessman, o primeiro a dissertar especificamente sobre o tema da RSC nos negócios. 

Porém, Carroll (1999) ressalta que, nessa época, o tema já fora abordado nos trabalhos de 

Chester Barnard‟s (1938), The Functions of the Executive, John Clark‟s (1939), Social 

Control of Business, e Theodore Kreps‟ (1940), Measurement of the Social Performance of 



19 

Business. No entanto, a obra de Bowen foi o marco para uma análise mais criteriosa a respeito 

da RSC (ALVES, 2003). 

 

Contudo, Bowen (1957) tratava o tema focado nas responsabilidades do empresário, tendo a 

RSC começado a ganhar robustez a partir dos anos 1960, quando o foco deixa de ser o 

empresário e passa a ser a atuação da organização. A disseminação da RSC é impulsionada 

em grande parte pelos movimentos sociais da época, especialmente nos EUA, e pelos 

acadêmicos que tentavam articular a RSC aos negócios. Nos EUA, os movimentos sociais 

mais importantes da década de 1960 tinham pautas como direitos civis das mulheres, dos 

consumidores e do movimento ambiental. As ideias e ações desses movimentos foram 

fundamentais para caracterizar as mudanças sociais da época. Em cada uma dessas arenas, as 

empresas perceberam que havia expectativas e que elas eventualmente poderiam ser 

chamadas para prover soluções. Assim, a base para a RSC foi desenvolvida por um ambiente 

de pressões externas às empresas (CARROLL; SHABANA, 2010).  

 

Para Carroll (1999), é nessa época que começam a se proliferar as publicações acerca da RSC. 

O debate vai contornando o deslocamento do foco no empresariado e passa a focar na 

organização, a empresa. As discussões emergem em torno da responsabilidade social das 

empresas, da economia política e dos limites do crescimento. As corporações começam a ter 

que responder por obrigações mais amplas do que a lucratividade. 

 

Kreitlon (2004) reforça que, após a metade do século XX, o poder dos conglomerados e das 

multinacionais se amplia. Vários movimentos da sociedade civil tornam a exercer pressão e a 

empresa, então, começa a ser percebida como uma entidade moral que extrapola o nível 

individual (FARIA; SAUERBRONN, 2008). 

 

Nesse contexto, visões distintas são cunhadas. A década de 1970 e início da década de 1980 

são marcados pelo desenvolvimento acadêmico do tema e pela tentativa de se definir o que 

seria RSC. Friedman (1970) defendeu a teoria dos stockholders, que estaria alinhada com os 

argumentos de Levitt (1958). Ambos eram contrários a RSC ao defenderem que o propósito 

das organizações empresariais é gerar lucro para os acionistas, não devendo se envolver em 

atividades de cunho filantrópico. A única responsabilidade da empresa é aumentar seu lucro o 

quanto possível, dentro dos parâmetros da lei, pois assim, a empresa pagará impostos, gerará 

empregos e criará produtos inovadores, cumprindo sua função social. Por isso, é 
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desnecessário falar em responsabilidade social das empresas, pois a empresa é uma entidade 

artificial que não pode assumir e ter responsabilidades sociais. Os dilemas éticos devem ser 

colocados a cargo dos indivíduos (sócios/cotistas), que recebem os retornos gerados pela 

empresa e decidem o que fazer com tais recursos. A pessoa pode acumular riqueza ou 

distribuí-la para a sociedade. Neste contexto, a decisão ética passa a ser problema intrínseco 

do indivíduo, não da empresa. 

 

Além disso, o autor ressaltou que investimentos sociais por parte da empresa podem gerar 

conflitos de interesse, uma vez que o gestor foi contratado para atender aos interesses dos 

proprietários da firma. Ao investir em ações de cunho social, os gestores estão faltando com o 

seu dever fiduciário para com os acionistas, que seria o da maximização da riqueza.  

 

Por outro lado, paralelamente às publicações de Friedman, cresce uma atmosfera “anti-

negócios” que inquieta o meio corporativo (KREITLON, 2004). Em 1972, a publicação do 

relatório do Clube de Roma, intitulado The Limits of Growth, fornece ainda mais argumentos 

aos grupos contestatários à lógica da lucratividade como a única função da empresa. Como 

contraponto, a partir dos anos 70, conforme Vasconcelos et al (2012, p. 149):  

 

[...] novos autores passaram a questionar a primazia dos interesses dos acionistas sobre a 

sociedade. Autores como Manne e Wallich (1972), Davis (1973), Stone (1975), Carroll (1979) e 

Frederick (1987) conferiam às empresas responsabilidades sociais e obrigações que iam além das 

econômicas, contratuais ou legais. Em 1978, Emshoff e Freeman (1978 apud Gond e Mullenbach-

Servayre, 2004) resgataram o termo stakeholder de uma publicação de 1963 do Stanford Research 

Institute (SRI) e o definiram como “qualquer grupo cujo comportamento coletivo pode afetar de 

modo direto o futuro da organização, mas que não está subordinado ao seu controle direto” 

(Acquier e Aggeri, 2008). Mais tarde, Freeman (1984) formalizaria o “stakeholder model”, 

defendido como uma alternativa àqueles que não concordam com o “shareholder model” (Baret, 

2006). 

   

Freeman (1984) argumentou que existem outros atores que possuem interesses na organização 

e que ela deve considerá-los nas suas decisões: gestores, comunidade local, consumidores, 

empregados e fornecedores. Dessa maneira, a visão de maximização dos lucros deve ser 

ampliada, incorporando o maior número possível de stakeholders. Assim, o papel do gestor 

seria o de manter equilibradas as relações das empresas com os stakeholders; caso isso não 

seja feito, a empresa corre sérios riscos de não atender aos seus objetivos.  
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Apesar de opostas, percebe-se que ambas as visões convergem no sentido de que as empresas 

possuem uma função social a cumprir e que, portanto, têm atribuições éticas, mas a 

discordância fundamental é sobre a natureza das atribuições éticas e quem se beneficiará com 

elas (DIENHART, 2000).  

 

Nesse sentido, Jensen (2001) criticou a teoria dos stakeholders. Para o autor, os defensores 

dessa teoria recusaram-se a especificar como fazer as compensações necessárias entre os 

interesses concorrentes e deixaram os gestores com uma teoria que torna impossível para eles 

tomarem decisões intencionais. Assim, essa teoria faria com que os gestores fossem atraídos a 

promover atividades para o auto interesse, uma vez que estes poderiam se defender afirmando 

que tomaram decisões em prol dos stakeholders. 

    

Jensen (2001) propôs o conceito da enlightened stakeholder theory, no qual o autor aceitou 

que os stakeholders possuem cada vez mais influência, o que não pode ser descartado, e que a 

empresa deve buscar a maximização do seu valor, que deve ser pensada e perseguida no longo 

prazo. Dessa forma, a empresa, ao buscar a maximização de valor no longo prazo, desde que 

sem gerar externalidades negativas, estará fazendo as compensações necessárias às suas partes 

interessadas e mantendo sua função-objetivo de gerar lucros.  

 

Conforme Chaves e Ashley (2005), os argumentos a favor da RSC partiram, principalmente, 

da área acadêmica conhecida como Business & Society, que preconiza uma abordagem 

contratual entre empresa e sociedade, onde ambas formam uma rede de interesses permeada 

por disputas de poder, por acordos contratuais e pela busca de legitimidade (PEREIRA; 

CAMPOS FILHO, 2007).  

 

Nessa perspectiva contratual, Carroll (1979) considerou que a empresa possui quatro 

dimensões de responsabilidades: econômicas, legais, éticas e discricionárias (filantrópicas), 

conforme a Ilustração 1. O autor destacou que elas não são mutuamente excludentes, com a 

sociedade esperando que a empresa assuma essas quatro responsabilidades e outras que 

possam surgir ao longo do tempo. Nas palavras do autor, “a responsabilidade social dos 

negócios engloba as expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias que a sociedade 
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tem da organização em um determinado ponto do tempo.” (CARROLL, 1979, p. 500).
3
 Dessa 

forma, o autor assume que a RSC é um alvo móvel para as empresas, ou seja, hoje a 

sociedade espera algo; no futuro, as expectativas podem ser diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 – A pirâmide da responsabilidade social corporativa. 

Fonte: CARROLL, 1991, p. 42. 

 

Paralelamente, tem-se a escola denominada Social Issues Management, que trata os 

problemas sociais como variáveis a serem consideradas na gestão estratégica das organizações 

(PEREIRA; CAMPOS FILHO, 2007).  

 

Nessa linha, McWilliams e Siegel (2001) asseguraram que, na busca pela maximização do 

lucro no longo prazo, os administradores deveam considerar as ações sociais como um 

investimento. Dessa forma, seria possível chegar a um ponto de equilíbrio entre os custos da 

promoção de ações sociais e os incrementos de receitas provenientes da mesma.  

 

Porter e Kramer (2006) sugeriram que, se empresas analisassem as suas perspectivas para a 

responsabilidade social com a mesma perspicácia que orientam suas escolhas para as 

estratégias do negócio, assim descobririam que as ações sociais podem ser muito mais do que 

                                                           
3
 Tradução feita pelo autor. Trecho original: “The social responsibility of business encompasses the economic, 

legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time.” 

Responsabilidades Filantrópicas 

Ser um bom cidadão. 
Contribuir com recursos para a comunidade. 

Melhorar a qualidade de vida. 

Responsabilidades Legais 

Obedecer à lei. 
Lei é a codificação do certo e errado na sociedade. 

Jogar pelas regras do jogo. 

Responsabilidades Econômicas 

Ser rentável. 
A base para as outras responsabilidades. 

Responsabilidades Éticas 

Ser ético. 
Obrigação de fazer o que é certo e justo. 

Evitar danos. 
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um custo, uma restrição, ou um ato de caridade, elas podem ser uma fonte de oportunidades, 

inovação e vantagem competitiva. 

 

Diante disso, percebe-se que o fenômeno da RSC é multifacetado, fruto de diferentes óticas 

sob as quais ela pode ser observada e analisada (GUIMARÃES, 1984). Cheibub e Locke 

(2002) argumentaram que a mesma, bem como suas características fundamentais, sua 

operacionalização e suas consequências para o mundo real se tornaram objeto de disputa. 

Tanto na literatura quanto entre as empresas coexistem diversas definições, justificativas e 

metodologias de ação. 

 

Tal disputa levou a uma proliferação das definições sobre RSC e a uma série de estudos que 

buscavam observar a aplicabilidade da RSC na prática empresarial. A RSC foi vista tanto 

como um processo gerencial, quanto político, além de diversas matrizes de avaliação terem 

sido criadas para mensurar a atuação responsável das empresas (CARROLL, 1999). Testou-se 

e testa-se até hoje a aplicação das definições propostas na prática. Tentativas de mensuração 

da relação entre RSC e desempenho financeiro foram realizadas e diversos outros estudos 

apresentaram a aplicabilidade da RSC no mundo empresarial. 

 

Schwartz e Carroll (2003), por exemplo, revisitaram o modelo piramidal de Carroll (1979, 

1991) na busca de uma melhor compreensão de como as organizações podem ser socialmente 

responsáveis. Os autores reconheceram o sucesso do modelo e a sua capacidade de explicar 

em grande medida o fenômeno da RSC, contudo, observaram que a estrutura piramidal talvez 

não fosse a mais adequada, pois poderia deixar a impressão de que a responsabilidade 

filantrópica seria a mais importante por estar no topo, o que não seria verdade. Outra crítica 

seria a de que a estrutura não consegue captar as zonas de tensão entre as responsabilidades, 

como econômica e filantrópica, que em certos momentos podem ser conflitantes. Por fim, a 

pirâmide não seria capaz de demonstrar a superposição que existe entre as responsabilidades. 

 

Diante disso, questiona-se o fato da responsabilidade discricionária ser considerada de forma 

separada. Os autores reconheceram a existência dela, mas afirmaram que boa parte de sua 

essência está nos domínios econômicos e éticos. As ações de filantropia se concentram, em 

grande medida, nos objetivos estratégicos e econômicos, e a partir destas a empresa busca 

reforçar sua imagem, melhorar o relacionamento com os seus empregados para que eles sejam 

mais produtivos e assim sucessivamente, conforme defenderam Porter e Kramer (2006). Do 
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outro lado, as ações filantrópicas entrariam na questão de fazer o que é justo e esperado pela 

sociedade, o que recai sobre o campo da responsabilidade ética. Por isso, os autores 

acreditaram que o ideal é considerar a atuação discricionária como algo que não pode ser 

exigido e, portanto, não é passível de ser considerada uma responsabilidade, pois ela estaria 

englobada nos domínios econômicos e éticos. Entende-se que a filantropia estaria no escopo 

da RSC, mas que as duas coisas não seriam sinônimos, como é difundido muitas vezes.  RSC 

vai muito além da filantropia, que se encontra englobada entre as responsabilidades 

empresariais. A releitura do modelo pode ser vista na Ilustração 2. 

 

Ilustração 2 – O modelo de três domínios da responsabilidade social corporativa. 

Fonte: SCHWARTZ e CARROLL, 2003, p. 509. 

 

Para os autores, os agentes tomadores de decisão das organizações se deparam com uma série 

de situações que o levam a agir sobre alguma área do diagrama. O ideal é que eles sempre 

busquem pautar suas decisões pela parte central da figura ou pela área que concentra os 

domínios econômico e ético, pois é esperado que as organizações operem de acordo com o 

domínio legal. Portanto, RSC não é atuação filantrópica da empresa, mas sim uma atuação 

pautada pela busca de equilibrar as responsabilidades econômicas, legais e éticas da empresa, 

onde a ação social pode permear esses campos.  

 

Puramente ético  

Puramente 
legal 

Puramente 
econômico 

Econômico/

Legal/Ético 

Legal/ 
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Econômico/ 
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Interessante notar que a revisão empreendida por Schwartz e Carroll (2003) vai ao encontro 

da lógica de argumentação de Friedman (1970), que defende a existência de conflitos entre as 

dimensões filantrópica e econômica. No entanto, a diferença reside no fato de Schwartz e 

Carroll (2003) admitirem que as empresas possam ter uma atuação filantrópica, enquanto 

Friedman (1970) condena tal postura. No mais, os autores concordaram que os gestores 

devem sempre decidir em busca de equilibrar as perspectivas econômicas, legais e éticas. 

 

Ainda na busca de definir melhor o que seria a RSC, Dahlsrud (2008) realizou um 

levantamento das definições existentes sobre RSC e encontrou 37 definições como as mais 

citadas na plataforma de pesquisa Google. As definições foram analisadas sob cinco 

perspectivas: econômica, social, ambiental, stakeholder e voluntariado (que corresponderia à 

dimensão discricionária de Carroll (1979)). As mais citadas podem ser vistas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Definições de responsabilidade social.

4
 

Fonte Definição 

Commission of the 

European Communities, 

2001. 

Um conceito segundo o qual as empresas integram preocupações sociais e 

ambientais nas suas operações e na sua interação com outras partes interessadas 

numa base voluntária. 

World Business Council 

for Sustainable 

Development, 1999. 

O compromisso da empresa em contribuir para o desenvolvimento econômico 

sustentável, trabalhando com os empregados, suas famílias, a comunidade local e 

a sociedade em geral para melhorar a qualidade de vida. 

World Business Council 

for Sustainable 

Development, 2000. 

A responsabilidade social corporativa é o compromisso contínuo por parte das 

empresas para se comportar eticamente e contribuir para o desenvolvimento 

econômico, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias, 

bem como da comunidade local e da sociedade em geral. 

Commission of the 

European Communities, 

2001. 

A responsabilidade social corporativa é essencialmente um conceito segundo o 

qual as empresas decidem voluntariamente contribuir para uma sociedade melhor 

e um ambiente mais limpo. 

Business for Social 

Responsibility, 2000.  

Decisão de negócio ligada à ética, valores, em conformidade com os requisitos 

legais e o respeito pelas pessoas, comunidades e meio ambiente. 

Business for Social 

Responsibility, 2000.  

Operar um negócio de uma forma que atenda ou exceda às expectativas éticas, 

legais, comerciais e públicas que a sociedade tem do negócio. A responsabilidade 

social é um princípio orientador para todas as decisões tomadas em todas as áreas 

de uma empresa. 

IBLF, 2003. Práticas comerciais abertas e transparentes com base em valores éticos e de 

respeito aos funcionários, comunidades e meio ambiente, que contribuam para o 

sucesso do negócio sustentável. 

Khoury et al, 1999. A responsabilidade social empresarial é a relação global da empresa com todos os 

seus stakeholders. Estes incluem clientes, empregados, comunidades, 

proprietários / investidores, governo, fornecedores e concorrentes. Elementos da 

responsabilidade social incluem o investimento em atividades comunitárias, 

relações trabalhistas, a criação e manutenção de emprego, gestão ambiental e 

desempenho financeiro. 

Fonte: Adaptado de DAHLSRUD, 2008, p. 7-11. 

                                                           
4
 Tradução feita pelo autor. Quadro original e completo pode ser consultado no artigo original: 

DAHLSRUD, Alexader. How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, v.15, n.1, p.01-13, jan./feb. 2008. 
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Apesar das limitações do estudo, o autor conseguiu captar peculiaridades importantes sobre a 

RSC. Conforme os resultados, não há um consenso sobre RSC e a dimensão ambiental é a 

menos considerada entre as definições. Muito disso pode ser explicado por conta da não 

inclusão dessa perspectiva nas primeiras definições de RSC, conforme informado por Carroll 

(1999) e sustentado por Dahlsrud (2008). Além disso, Carroll e Shabana (2010) observaram 

que o grande interesse da comunidade empresarial com questões relacionadas à 

sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável só aconteceu por volta dos anos 2000.  

 

Entretanto, Vasconcelos et al (2012) lembraram que essa preocupação data de mais tempo. 

Em resposta às demandas da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi publicado, em 1987, o 

Relatório Brundtland, que definiu novas bases para o desenvolvimento, listando as políticas e 

comportamentos necessários para que o planeta se desenvolvesse de forma igualitária. Desse 

relatório, extrai-se a expressão desenvolvimento sustentável, que seria: “o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de satisfazerem as suas próprias necessidades.”
5
 

 

O conceito de RSC, assim, deixa de ser meramente teórico e passa a representar uma postura 

em que as empresas contribuem para melhorar a sociedade e proteger o meio ambiente em 

associação com seus stakeholders. Carroll e Shabana (2010) salientaram que sustentabilidade 

e desenvolvimento sustentável tornaram-se parte integrante de todas as definições de RSC. 

 

Essa associação ajudou a popularizar o uso do triple bottom line nas organizações 

empresariais. Para Elkington (2001), organizações sustentáveis devem buscar o equilíbrio 

entre as variáveis do tripé: econômico, ambiental e social; assim, o lucro verdadeiro seria 

visualizado simultaneamente na linha dos balanços social, ambiental e econômico. O conceito 

de sustentabilidade, por conseguinte, alteraria o conceito de lucro e, em conjunto com a 

obsolescência da contabilidade tradicional na economia do mundo globalizado, alteraria o 

comportamento empresarial. Surgem aqui os conceitos de ativos intangíveis e de capital 

intelectual (CAJAZEIRAS, 2005). 

 

                                                           
5 Tradução feita pelo autor. Trecho original: “Sustainable development is development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. 
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Assim, para Cajazeiras (2005), fica fácil entender o porquê do tema da RSC ser tão 

representativo na sociedade, uma vez que o valor da marca de uma empresa pode valer muito 

mais do que o valor contábil dessa própria empresa. Os ativos mais importantes deixam de 

ser, em geral, bens tangíveis, equipamentos, capitais financeiros, mas sim os intangíveis, tais 

como as marcas, as patentes, o conhecimento dos trabalhadores e a memória institucional de 

uma empresa. 

 

Com isso, a RSC mostra outro olhar, dentre os múltiplos que se apresentam: o da reputação 

corporativa, que se alinha a perspectiva da Social Issues Management. As empresas começam 

a se preocupar com o seu capital reputacional, onde uma atuação pautada pela RSC pode 

contribuir para a construção de uma marca mais sólida e valorizada, gerando ganhos para a 

organização.  

 

Contribui para essa perspectiva o avanço das tecnologias da informação, onde o sistema 

financeiro mundial passa por grandes transformações e o capitalismo deixa de ser industrial 

para ser financeiro, baseado em mercados integrados, podendo operar em qualquer parte do 

mundo. As empresas passam de conglomerados locais para organizações transnacionais e o 

sistema produtivo se torna móvel e subcontratado, podendo se instalar em qualquer país. 

 

Questiona-se, então, quais padrões éticos são adotados por essas empresas. Para Donaldson 

(1996), algumas questões são fundamentais: deve uma empresa investir em um país 

estrangeiro onde se viola os direitos civis e políticos? Legislação mais flexível ao trabalho ou 

países carentes de regulamentação ambiental devem ser priorizados pelos investimentos 

multinacionais justamente por estes fatores? O que fazer quando os padrões éticos do país-

anfitrião ou da empresa compradora parecerem mais baixos do que os das matrizes?  

 

Para Cajazeiras (2005), as respostas mais óbvias referem-se ao relativismo cultural, pelo qual 

não existe certo nem errado no contexto cultural, ou melhor, a ética de nenhuma cultura é 

superior à outra e ponto final. Esse relativismo é tentador, entretanto, tem as suas armadilhas. 

O autor sugere o caso da Nike como um exemplo:  

 

[...] Até julho de 1997 o sucesso dos tênis da Nike e sua estratégia comercial associando-se aos 

superstars do esporte, tais como, Michael Jordan e Tiger Woods, levaram a companhia a um valor 

recorde das suas ações (US$ 76/ação), entretanto, no ano fiscal de 1998 a companhia teve perdas 

surpreendentes levando ao primeiro prejuízo em 13 anos, obrigando o seu presidente Phil Knight a 

realizar uma reestruturação significativa com demissão de 1600 funcionários. 
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Acusada de salários desumanos na Indonésia, condições de trabalho danosas aos trabalhadores no 

Vietnam e trabalhos forçados na China, o argumento da Nike de que a fabricação dos tênis nas 

mãos de terceiros lhe eximia da responsabilidade social pareceu insuficiente ou cínico. De fato, o 

trabalho feminino para a fabricação do material esportivo na Indonésia cobria uma jornada de 60 

horas semanais a um salário de US$ 1,60 por dia, ou seja, além de não atender ao salário mínimo 

local, o que evidencia uma infração legal, a opinião pública chocou-se ao se evidenciar que um 

trabalhador indonésio precisaria trabalhar 44.492 anos para receber o equivalente ao contrato da 

empresa com o americano Michael Jordan (CAJAZEIRAS, 2005, p. 52-53). 

 

Casos como esses são mais recorrentes do que se gostaria, sejam em empresas multinacionais 

ou nacionais, grandes ou pequenas. Dilemas éticos estão sempre presentes nas organizações. 

Por isso, é cada vez mais frequente a preocupação das empresas com o gerenciamento do 

capital reputacional. Se não é possível saber se uma atuação responsável gerará benefícios 

futuros, é quase que universalmente aceito que uma atuação com ações irresponsáveis pode 

denegrir a imagem de uma empresa, ainda mais quando os meios de comunicação estão 

integrados e as informações transitam em tempo real. Uma notícia a respeito de exploração de 

trabalho infantil pode ser divulgada para todos os países do mundo em questão de segundos, e 

isso poderá prejudicar o preço da ação de uma companhia em qualquer bolsa de valores que 

ela esteja listada. Dito de outra maneira, uma atuação socialmente responsável poderia 

garantir uma credibilidade que ajudaria a organização a se manter no longo prazo. 

 

Vê-se, portanto, mais um olhar na busca por respostas ao questionamento que foi feito no 

começo desta subseção: “Por que as empresas se preocupam em ter uma atuação socialmente 

responsável?”. Seria o olhar do ambiente institucional, onde as instituições formais e 

informais pressionariam as empresas e as mesmas deveriam responder a essas pressões. 

Assim, as organizações ponderariam sua atuação conforme as pressões recebidas. 

 

No entanto, essa visão pode gerar um questionamento, por parte da sociedade, sobre qual a 

verdadeira intenção das empresas ao adotarem a responsabilidade social em suas práticas e 

principalmente ao se esforçarem para divulgarem que são cidadãs. Cheibub e Locke (2002) 

questionaram: “Interesses ou valores, qual o determinante da RSC?”.  

 

Segundo os autores, para responder a essa pergunta é necessário primeiro deixar claro que a 

discussão sobre RSC tem que tomar como dado que as empresas cumprem suas obrigações 

legais (tributárias, fiscais, trabalhistas, ambientais etc.). A questão que se apresenta é se as 

empresas e/ou os empresários/executivos assumem alguma responsabilidade além daquelas 

exigidas por lei.  
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Responsabilidade social, portanto, implica uma atuação que vai além da “letra da lei” e que 

não resulta de um embate político com sindicatos ou organizações de trabalhadores, por 

exemplo. Por isso, Schwartz e Carroll (2003) defenderam que as empresas deveriam buscar 

pelo menos a atuação pautada pelas responsabilidades econômicas e éticas, uma vez que a 

legal já é algo esperado. RSC, na visão de Cheibub e Locke (2002), passa necessariamente 

por um conjunto de ações estruturadas que vão além do que é requerido por lei, por obrigação 

ou por necessidade. Empresas socialmente responsáveis são, portanto, aquelas que se engajam 

em ações públicas que visam o fortalecimento da esfera pública e o adensamento sócio-

político da sociedade na qual que opera. Assim: 

 

Quando as empresas se engajam em atividades que fortalecem a sociedade civil, tornando-a mais 

densa e articulada, elas estão contribuindo para a construção de uma sociedade onde os fluxos de 

informações são mais ágeis, diversificados e desenvolvidos; onde as possibilidades de mediação 

para conflitos entre os atores sociais são os maiores necessários para a boa condução dos negócios; 

onde as chances de se compartilhar os riscos envolvidos na produção de bens coletivos e na 

utilização conjunta de recursos escassos são maiores. Todos esses resultados são benéficos para a 

ação empresarial, que, como sabemos, é socialmente contextualizada (socially embedded). Assim, 

esse é exatamente o tipo de sociedade que mais atende às necessidades das empresas na economia 

contemporânea. Consideremos o reverso. Uma sociedade civil fraca, onde os conflitos podem 

escalar facilmente para batalhas de soma-zero, onde a ação coletiva é escassa e, quando têm lugar, 

produzida a custos altíssimos. Isso não é bom para as empresas ou quaisquer outros atores 

envolvidos (CHEIBUB; LOCKE 2002, p. 2809). 

 

Portanto, quando uma empresa pauta sua atuação pela responsabilidade social ela estaria 

beneficiando a sociedade como um todo, ajudando-a a ser mais democrática e participativa, 

porém, tal perspectiva ajuda, antes de tudo, a própria empresa, que operará em um ambiente 

de negócios mais sólido, estável e, por consequência, seguro. Por isso, Cheibub e Locke 

(2002, p. 280) foram enfáticos: “a responsabilidade social é do interesse estratégico das 

empresas e que esse é o melhor, e talvez o único, bom fundamento para que elas promovam 

tais atividades.” Os autores complementaram com:  

 

Consideramos que não há, em princípio, base moral e política para que as empresas assumam 

responsabilidades sociais – como definidas aqui, i.e., ações que excedam suas responsabilidades 

legais e que não interesse, imediata e diretamente, aos negócios desenvolvidos por elas. Assim, 

não se pode ter expectativas legítimas de que as empresas assumam essas responsabilidades. 

Ninguém tem o direito de exigir que elas pratiquem alguma forma de RSC, logo não há a 

obrigação por parte delas de o fazerem. Não temos fundamentos para exigir essas ações de 

empresas e empresários, da mesma forma que não os temos para exigir que professores, 

advogados, médicos, engenheiros, ou quaisquer outros grupos sociais excedam os ditames legais. 

Podemos louvar atos de filantropia e de responsabilidade empresarial, podemos até mesmo 

incentivá-los, mas o fundamental é que não temos o direito de esperar que empresários e as 

empresas sejam obrigados a praticar esses atos. Pelo menos não temos esse direito em relação às 
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empresas enquanto não tivermos também o direito de esperar o mesmo para qualquer outro ator 

social. 

Responsabilidade social empresarial, portanto, não é uma questão moral, mais sim de interesse 

econômico das empresas. (p.287). 

 

Jaime (2005) ponderou e defendeu que é preciso escapar da visão dicotômica que sempre 

cercou a RSC, seja ela em saber qual a função da empresa ou qual a motivação da mesma ao 

adotar a RSC. Para o autor, parece mais produtivo para o avanço da reflexão analisar a 

aproximação das empresas com a pauta da responsabilidade social a partir da conjunção entre 

valores “e” interesses, e não valores “ou” interesses. A busca da razão de ser das condutas não 

pode se resumir à procura de fins econômicos para explicá-las. Isto porque as razões se 

relacionam a distintos interesses. Nas palavras do autor:  

 

Acreditar que o princípio da ação é a compreensão clara do interesse econômico e que seu objetivo 

é o lucro material conscientemente buscado por meio do cálculo racional é cair no economicismo e 

simplificar a complexidade dos mundos sociais. Seria considerar que a lógica de funcionamento de 

um campo específico, o campo econômico, vale para todos os campos, quando na verdade 

sabemos que o processo de diferenciação progressiva por que passaram as sociedades complexas 

criou universos sociais [...], portadores de certa autonomia, de lógicas próprias e de formas 

específicas de interesse (p. 971). 

 

Vasconcelos et al (2012) sugeriram que o debate sobre o papel e a atuação das empresas 

merece ser avaliado de maneira mais aprofundada e em contextos mais amplos de sua ação 

política na sociedade. Para Cheibub e Locke (2002), deveríamos nos questionar se e como a 

responsabilidade social das empresas contribui ou não para que a população tenha acesso aos 

direitos universais aceitos pela sociedade na sua organização político-legal. Exigir que as 

empresas assumam responsabilidades sociais porque têm maiores recursos que os demais 

atores sociais para assumi-las seria uma justificativa simples demais para a realidade 

complexa da sociedade. 

  

Na visão de Jaime (2005), haveria um fortalecimento das corporações na medida em que, 

além de unidades de produção econômica, passariam a ser vistas como promotoras de bem-

estar social. Apesar da visão econômica ainda ser dominante, segundo Vasconcelos et al 

(2012), nas últimas décadas, por influência da teoria de stakeholders e da aplicação de 

técnicas a ela relacionadas, muitas empresas passaram a agir em áreas anteriormente 

exclusivas do setor público. Essa atuação pode ser considerada tanto pelo fato das forças 

institucionais exercerem pressão sobre as empresas, para que elas assumam as 

responsabilidades pelas consequências externas de suas práticas, quanto pela necessidade que 

as empresas têm de tentar promover um ambiente mais propício ao clima dos negócios.  
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Ao observar todas essas justificativas apresentadas para o envolvimento das empresas com 

ações de RSC, Basu e Palazzo (2008) analisaram que RSC, portanto, seria derivada de 

processos de construção de sentidos, sendo uma realidade social construída. Para os autores, a 

discussão precisa ser elevada a outro patamar. Como visto, há muitas definições sobre RSC e 

existe uma excessiva preocupação em definir o que seria RSC. Para Dahlsrud (2008), o 

caráter multifacetado da RSC não é tão preocupante quanto parece, pois RSC é um fenômeno; 

então o problema não é como RSC é definida, mas sim como ela se constitui e é construída. 

 

Basu e Palazzo (2008) argumentaram que muita ênfase foi dada aos stakeholders, valores 

estratégicos, ganhos financeiros e reputacionais e às motivações das empresas, porém, foi 

pequeno o debate sobre as coisas que influenciam as decisões dos gestores em relação à 

atuação socialmente responsável. Mesmo tendo muitas análises sobre o ambiente institucional 

como algo influenciador, a perspectiva é externa e não interna, e a interna surge como um 

potencial campo de estudo para entender os fenômenos da RSC. 

 

É nessa argumentação que se pretende inserir este estudo. Como o indivíduo (conselheiro de 

administração) percebe as questões da RSC, podendo essa percepção não ser fruto somente do 

ambiente externo, mastambém de outras variáveis intrínsecas, sendo a RSC uma realidade 

social construída. 

 

Porém, faz-se necessário tentar estabelecer o domínio de algumas definições. Mesmo 

compartilhando da ideia de Dahlsrud (2008) e Eccles e Viviers (2011), de que a imprecisão 

conceitual em si não é necessariamente um problema, muita confusão foi feita em relação a 

temas que seriam do âmbito da RSC. Responsabilidade social, ética nos negócios, cidadania 

corporativa, stakeholders e sustentabilidade foram tratados quase como sinônimos nos 

últimos tempos.  Essa própria introdução relatou o desenvolvimento do campo da RSC e 

passou por todos esses conceitos. Por conta disso, esta pesquisa se apoia no trabalho de 

Schwartz e Carroll (2008) para tentar amenizar a confusão estabelecida. Os autores 

observaram a evolução do tema na literatura e caracterizaram os termos sob sete critérios, 

conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 – Conceitos ligados à relação entre negócios e sociedade. 

Critérios 
Responsabilidade 

Social 

Ética nos 

Negócios 

Gestão dos 

Stakeholders 

Sustentabilidade Cidadania 

Corporativa 

História 1960  1970 1980 1990 2000 

Origens Impacto social Moralidade Não acionistas Ambiente natural Comunidade 

e filantropia 

Definição 

Principal 

Fazer o bem Evitar danos Equilibrar 

interesses 

Garantir o futuro Contribuição 

social 

Entidade 

Focal 

Organização Gestores, 

empregados e 

organização 

Gestores e 

organização 

Organização Organização 

Versões 

Estreita x 

Ampla 

Econômica/legal 

 vs 

ética/discricionária 

Lei/compliance  

vs 

ética/integridade

/valores 

Stakeholders 

primários 

vs 

Stakeholders 

primários 

Homocêntrico 

vs 

ecocêntrico 

Filantropia/ 

relações com 

a 

comunidade 

vs 

social/global 

Ramificações 

Teóricas 

- Modelo dos 

acionistas 

- Responsabilidade 

Corporativa 

- Gestão das 

questões sociais 

- Accountability 

- Responsividade 

social corporativa 

- Performance 

social corporativa 

- Gestão 

baseada em 

ética 

- Gestão 

baseada em 

valores 

- Governança 

corporativa e 

ética 

- Liderança 

moral e ética 

- Relação com 

stakeholders 

- Engajamento 

dos 

stakeholders 

-Stakeholder 

corporativo 

- Stakeholder 

e capitalismo 

-Ambientalismo 

empresarial 

- Negócios e o 

ambiente 

- Capitalismo 

sustentável 

- Cidadania 

empresarial 

- Cidadania 

global dos 

negócios 

Justificações 

Teóricas 

- Contrato social 

- Agência moral 

- Poder social 

- Interpenetração 

- stakeholder 

- Utilitária 

- Baseada na 

propriedade 

- Religioso 

- Utilitarismo 

- Deontologia  

-Direitos morais 

- Justiça 

- Virtude moral 

- Agência 

- Justiça 

- Contrato 

social 

- Direitos 

morais 

- Kantianismo 

- Utilitarismo 

- Libertarismo 

- Trust 

- Ética 

feminina 

 

- Utilitarismo 

-Direitos morais 

 

-Utilitarismo 

- Contrato 

social 

- Direitos 

morais 

 

Fonte: SCHWARTZ; CARROLL, 2008, p.166-168. 

 

Ao analisar o quadro, percebe-se que mesmo tendo origens diferentes e alguns parâmetros 

distintos, os conceitos detêm similaridades que marcam o campo da relação entre negócios e 

sociedade. Para os autores, três termos agregariam os conceitos acima, que, em suma, tratam 

da relação entre negócios e sociedade, são eles: 

 Value (Valor): todos os termos estão preocupados com a geração de valor das 

organizações, que traria benefícios para os negócios e a sociedade. Ou seja, todos 

esperam que as organizações sejam capazes de criar uma rede de valor, que tornaria a 

sociedade melhor, proporcionando um bem estar social. Até Milton Friedman (1970), 
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considerado o principal crítico da RSC, demonstrava total preocupação com a criação 

de valor. Quando se adiciona a essa concepção o conceito de sustentabilidade, a criação 

de valor passa a requerer uma preocupação com o curto e o longo prazo, ou seja, a 

geração de valor deve ser sustentável. 

 Balance (Equilíbrio): existe claramente uma preocupação em equilibrar as relações 

existentes entre as organizações e a sociedade. Essa busca não acontece somente com os 

interesses conflitantes, mas também com os padrões morais existentes. Portanto, é da 

preocupação de todas as terminologias que os gestores tomem decisões buscando 

equilibrar as reivindicações dos stakeholders, acionistas e dos padrões morais existentes 

na sociedade. 

 Accountability (Prestação de Contas): por fim, há um consenso de que as 

organizações devem ser responsáveis pelos impactos de suas práticas, políticas e 

processos. Para tanto, é preciso que as mesmas ajam de forma transparente e confiável; 

deve ser possível auditar toda a atuação da organização. Assim, accountability requer, 

na visão conjunta dos conceitos, ir além de prestar contas, mas ter uma atuação apoiada 

em princípios responsáveis, transparentes, confiáveis, honestos e íntegros. 

 

A partir desses três domínios, os autores definiram a relação entre negócios e sociedade da 

seguinte maneira: 

 

Todas as organizações e indivíduos que operam dentro de um contexto de negócios têm 

responsabilidades, como bons cidadãos, de contribuir para o valor social sustentável e de forma 

adequada equilibrar os interesses das partes interessadas, incluindo os acionistas ou proprietários 

e/ou os padrões moralmente aceitos, ao mesmo tempo em que demonstram uma suficiente 

accountability (SCHWARTZ; CARROLL, 2008, p. 175).
6
 

 

A definição acima proposta passa pelos três termos: valor, equilíbrio e prestação de contas. 

Além disso, delimita que as responsabilidades são de pessoas e organizações, ou seja, um não 

está dissociado do outro, o que percorre toda a relação entre os negócios e a sociedade. O que 

faz com que a evolução da gestão responsável das organizações passa por um 

amadurecimento da própria sociedade, por isso seria inviável pensar em negócios 

responsáveis, sem pensar em uma sociedade mais consciente de seu papel.  

 

                                                           
6
 Tradução feita pelo autor. Trecho original: “All organizations and individuals operating within a business 

context have a responsibility as good citizens to contribute to sustainable societal value and appropriately 

balance stakeholder interests, including shareholders or owners and/or moral standards, while demonstrating 

sufficient accountability.” 
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Essa introdução ao tema da RSC buscou percorrer a evolução do conceito, tentando entender 

os motivos que levam as organizações quererem ter uma atuação pautada pela 

responsabilidade social. Percebe-se que os motivos são os mais variados e as perspectivas de 

análises são múltiplas, sendo a responsabilidade social um fenômeno amplo que se insere na 

relação entre os negócios e a sociedade. A seguir, quatro dessas perspectivas serão 

apresentadas em maior profundidade, são elas: o papel das instituições; a abordagem 

estratégica da RSC, sob o olhar da reputação corporativa; RSC como uma perspectiva 

política; e, por fim, RSC como uma realidade social construída. Porém, antes, faz-se 

necessário uma retrospectiva histórica do cenário brasileiro, uma vez que este estudo foi 

empreendido com conselheiros de administração que atuam no Brasil. 

 

 

2.1.2 RSC no Contexto Brasileiro 

O debate sobre a RSC no Brasil é recente se comparado com outros países. Na década de 

1940, como mostrou Carroll (1999), já eram discutidas quais seriam as responsabilidades dos 

empresários nos EUA, enquanto isso, no Brasil, somente nos anos 1970 é que se iniciam as 

primeiras considerações sobre a temática. 

 

Lima et al (2005) destacaram o papel da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de 

Empresas, que tinha como objetivo inicial a promoção do debate sobre o balanço social nas 

empresas. Entretanto, como lembra Alves (2003), a conjuntura econômica desfavorável da 

década de 1980 e a situação política dos países da América Latina, proporcionada pelos 

governos militares, faz com que uma construção mais efetiva da percepção da 

responsabilidade social aconteça somente na década de 1990. Incentivados pela 

redemocratização e abertura econômica, além dos direitos conquistados através da 

Constituição Federal de 1988 que, dentre outros avanços, introduziu novas agências 

mediadores entre as firmas e a sociedade, os empresariados brasileiros começaram a se 

organizar em associações para debater os novos rumos do desenvolvimento brasileiro. 

 

Para Jaime (2005), a criação do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, em 

1987, foi uma das gêneses das preocupações do empresariado com a filantropia e a 

responsabilidade social. O discurso do PNBE era pautado pela justiça social, redução das 

desigualdades e incorporação dos setores marginalizados. O PNBE defendia um amplo debate 

com a sociedade para tratar dos novos rumos do país. O PNBE alcançou destaque na cena 
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política no início da década de 1990, quando conseguiu influenciar a criação de um ambiente 

de reformas voltadas para o mercado e a inserção de políticas neoliberais. Conseguidas essas 

inserções, em especial no início do governo Fernando Henrique Cardoso, o movimento 

começa a se esvaziar, dando espaços para outras associações e institutos, tais como o GIFE, 

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e o ETHOS, Instituto ETHOS de Empresas e 

Responsabilidade Social.  

 

A redemocratização iniciada na década de 1980 incentivou a participação da sociedade civil 

nas iniciativas de modernização do Estado, especialmente em relação ao desenvolvimento de 

políticas sociais e programas de desenvolvimento. Este conjunto de aspectos favoráveis do 

período pós-ditadura levou a uma expansão da visibilidade das chamadas organizações do 

terceiro setor. Os movimentos sociais, que foram formalizados como ONGs, as associações e 

as organizações de filantropia e de ajuda, que já ocupavam um papel importante na área de 

participação social, começaram a desempenhar um papel mais significativo na promoção da 

cidadania entre as instituições brasileiras (FISCHER; COMINI, 2012). 

 

Segundo as autoras, esse movimento ganhou força na década de 1990, quando a necessidade 

de liquidar a dívida social e alavancar o desenvolvimento do Brasil tornou-se mais forte, ao 

mesmo tempo em que se tornava evidente que ocorreram deficiências na consecução desses 

objetivos nas décadas anteriores. Com a redemocratização, foi preciso construir um Estado 

sensível às necessidades sociais, capaz de criar políticas que respeitassem a diversidade e que 

fornecessem os meios de comunicação para os diversos atores sociais, permitindo a sua 

participação. Além disso, foi necessário convocar as pessoas de negócios, profissionais e 

trabalhadores para desempenhar um papel ativo no exercício da responsabilidade social, seja 

nas arenas de organização da militância, no contexto empresarial, ou na vida pessoal do dia a 

dia. 

 

Dessa forma, o GIFE e o ETHOS tinham um cenário propício para contribuírem com a 

redução da dívida social brasileira. Jaime (2005) lembrou que a consolidação da democracia 

no Brasil não esvaziou a participação política do empresariado, pelo contrário, só fez 

aumentar, uma vez que se fazia necessário buscar ouvir todos os atores sociais. 

 

O GIFE iniciou sua história em 1989 como grupo informal, tendo se institucionalizado em 

1995, congregando empresas que atuam na área social, fundações e institutos de origem 
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empresarial e instituições privadas criadas por indivíduos ou famílias. A associação, que conta 

atualmente com 135 afiliadas, começou com apenas 25, sendo a primeira dessa natureza na 

América Latina. A entidade vem demarcando sua posição no campo da ação social a partir de 

conceitos como terceiro setor, filantropia empresarial e investimento social privado. Já o 

ETHOS, ao surgir no campo da ação social como uma segunda entidade que representava os 

empresários, uma vez que o GIFE já havia se posicionado nesse campo, precisaria encontrar 

outro posicionamento. O conceito de responsabilidade social funcionou como marca distintiva 

do discurso da entidade (JAIME, 2005).  

 

Jaime (2005, p. 966-967) destacou o papel de Oded Grajew, um dos fundadores do PNBE:  

 

No ano de 1997, ele se dedicou a mapear as experiências de envolvimento do empresariado com a 

questão social na Europa e nos EUA. Descobriu então que no país norte-americano já existia, há 

cinco anos, uma entidade que disseminava a prática da responsabilidade social no universo das 

empresas. A Business for Social Responsability congregava naquele instante 1.500 empresas. De 

volta ao Brasil, ele decidiu então se engajar no movimento pela responsabilidade social, 

conversando com alguns empresários e criando uma nova organização, o Instituto ETHOS, cujo 

objetivo seria mobilizar as empresas para a adoção de práticas socialmente responsáveis. 

 

Grajew destaca que, no momento em que o Instituto ETHOS nascia, a ideia de responsabilidade 

social empresarial não existia no Brasil. Havia sim investimento social, filantropia, projeto social, 

enfim conceitos ligados à ação social da empresa na comunidade. Para ele, responsabilidade social 

estaria em outro patamar, uma vez que englobaria todas as ações da empresa. O ETHOS se 

colocou como objetivo, então, disseminar a ideia de responsabilidade social empresarial, pela 

divulgação de conceitos e práticas, incentivando assim as empresas filiadas e demais organizações 

empresariais do país a adotar condutas socialmente responsáveis em todas as suas atividades 

gerenciais, isto é, nas relações com os acionistas, com os fornecedores, com os funcionários, com 

os sindicatos, com os clientes, com o governo, com a comunidade e com o meio ambiente. 

 

Atualmente, o ETHOS congrega empresas, entidades empresariais e instituições de ensino 

que juntas correspondem a cerca de 35% do PIB brasileiro e empregam em torno de 2 milhões 

de pessoas. O ETHOS, para atrair seus afiliados, usou os argumentos da perspectiva 

estratégica da RSC, que assegura um aumento de reputação, fortalecimento da marca, entre 

outros benefícios para a empresa que adota a RSC em suas práticas.  

 

Grajew havia percebido a força dessa lógica de argumentação quando fez seu mapeamento 

nos EUA e em países da Europa. Constatara que nessas sociedades havia uma pressão cada 

vez maior de consumidores e ONGs sobre as empresas, para que elas adotassem condutas 

éticas em relação ao meio ambiente e às questões sociais. As empresas que possuíam 

problemas dessa natureza sofriam boicotes de consumidores, de sindicatos e da sociedade 
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civil organizada. Melhorar o nível de responsabilidade social poderia contribuir para o 

sucesso empresarial (JAIME, 2005). 

 

Cabe considerar que, apesar dessa lógica de argumentação poder ter sido inspiradora para a 

promoção da RSC no Brasil, ela não pode ser considerada como única. Evidente que o 

ambiente brasileiro era propício para propagação do fenômeno, afinal, o Brasil acabara de 

promulgar sua constituição e os atores buscavam participar do rumo do país. Dessa feita, 

Lima et al (2005) salientaram que, mesmo tendo sido inspirada por práticas norte-americanas 

e europeias, é inoportuno a adoção literal de filosofias estrangeiras no Brasil, dado o aspecto 

cultural de cada região brasileira demandar uma atuação específica. Aprender com 

experiências de outros países pode ser interessante, desde que não se queira empregá-las na 

forma literal. Os autores defenderam que, no Brasil, o principal motivo para uma empresa ser 

socialmente responsável é que isso proporciona a ela consciência de si mesma e de suas 

interações com a sociedade. 

 

No Brasil, os interesses para as empresas adotarem a RSC são múltiplos, bem como os 

interesses da sociedade em querer empresas mais responsáveis, mas algumas peculiaridades 

podem ser extraídas: primeiro, é o interesse do empresariado em querer contribuir com a 

redução dos problemas sociais; segundo, é o interesse deles em querer fazer com que suas 

empresas estejam mais sólidas e respeitadas; e terceiro, é querer que as empresas sejam 

atuantes na sociedade, criando um ambiente mais propício para a prática dos negócios. Por 

fim, é preciso considerar o ambiente político brasileiro, que recém estabeleceu uma 

democracia e vem convivendo com uma participação popular crescente em todas as esferas.  

 

Por isso, é preciso ver quais os motivos que levaram e levam as empresas brasileiras a se 

envolverem em ações de RSC. As pesquisas do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, e do CEATS, Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro 

Setor, buscaram respostas para esse questionamento. As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados.  
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Tabela 1 – Motivações das empresas para a atuação social. 

Motivos % 

Valores Éticos da Alta Direção 83% 

Compromisso dos Funcionários 67% 

Imagem Institucional 57% 

Planejamento Estratégico 56% 

Atrair Novos Clientes 52% 

Influência da Matriz 49% 

Resultados Financeiros 36% 

Expectativas dos Acionistas 30% 

Atrair Novos Investidores 29% 

Acesso a Fontes de Capital 24% 

Seguir a Concorrência 24% 

        Fonte: CEATS, 2002. 

 

A pesquisa realizada pelo CEATS, denominada “Alianças Estratégicas Intersetoriais”, foi 

empreendida no final de 2001 e coletou dados de uma amostra intencional de 2085 empresas 

que possuíam algum histórico de atuação social. À época da pesquisa, o movimento da RSC 

ainda estava em ebulição no Brasil, o ETHOS acabara de ser criado e as empresas 

começavam a se estrutura melhor para se envolver com ações sociais. Por isso, os dados 

denotam, em grande medida, o que motivou as empresas a se envolverem em ações sociais no 

Brasil.  

 

Percebe-se que o principal fator é o valor da alta direção das empresas, em geral, seus sócios 

fundadores. Isso se reflete diretamente na responsabilidade pela ação social, como mostrou a 

pesquisa IPEA “A Iniciativa Privada e o Espírito Público”.  

 

Tabela 2 – Quem foi o responsável pela ação social? 

Responsáveis % 

Dono da empresa 56% 

Diretoria 23% 

Comitês dos empregados  7% 

Área de recursos humanos 8% 

Outros 5% 

Não soube/Não respondeu 11% 

        Fonte: IPEA, 2006, p.26. 
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Percebe-se que os patrocinadores do envolvimento da ação social no Brasil foram os próprios 

empresários, superando os possíveis ganhos com esse tipo de ação. Porém, é preciso ressaltar 

a defasagem desses dados, uma vez que a pesquisa do CEATS ocorreu em 2001 e a do IPEA 

em 2004. Porém, dados mais recentes de amplitude nacional sobre as motivações das 

empresas em se envolver com ações sociais não foram encontrados.  

 

Outra ressalva que se deve fazer é que apesar dos valores e das crenças dos empresários 

brasileiros terem sido um forte influenciador, isso não significa que as empresas tiveram uma 

ação estruturada e consistente no campo social e muito menos em toda a sua filosofia de 

gestão. O próprio relatório do IPEA ressalta a preferência das empresas em fazer doações a 

instituições ou a pessoas que desenvolvem ações sociais, ao invés de se envolver diretamente 

e traçar planos estruturados com a estratégia da empresa. Essa postura faz com que muitas das 

ações sociais no Brasil sejam apenas de caráter filantrópico, não envolvendo o caráter 

emancipatório para a comunidade beneficiada. 

 

Adicionalmente, o envolvimento em atividades sociais não denota uma atuação socialmente 

responsável, pois RSC vai além do ato altruísta, envolve toda a gestão organizacional. A 

empresa como um agente interativo da sociedade deve por definição cumprir suas 

responsabilidades econômicas, éticas e legais. O envolvimento com ações sociais são 

positivas e mostram a preocupação das empresas com o meio em que está inserida, mas nada 

garante que a empresa tenha uma atuação responsável.  

 

É evidente que os dados demonstrados são limitados e incompletos, porém, detonam ainda a 

forte presença da filantropia nas empresas que dizem praticar alguma ação social. Vale, 

portanto, tentar entender melhor como que essas ações e projetos são estruturados e quais os 

objetivos, os resultados dos mesmos e, mais do que isso, como a organização se estrutura para 

garantir uma atuação responsável. Essa tentativa perpassa necessariamente por entender como 

são tomadas as decisões em relação à RSC nas organizações e quais os motivos das mesmas, 

bem como qual o entendimento que o decisor – no caso, os conselheiros de administração – 

possui em relação a esses motivos que levam as empresas a terem sua atuação pautada pela 

RSC. 
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2.1.3 O Papel das Instituições  

North (1990) observou que as organizações são imersas em um nexo de regras formais e 

informais, onde as instituições constituiriam as “regras do jogo” e a as organizações seriam os 

“jogadores”. Dessa forma, as organizações atuariam conforme as regras do jogo, que são 

ditadas pelas instituições. Nesse sentido, a teoria institucional prevê que as empresas adotem 

comportamentos específicos para alcançar o acesso a recursos ou apoio dos stakeholders 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983; TOLBERT; ZUCKER, 1983; OLIVER, 1991; SCOTT, 

1995). 

 

Não obstante, Machado Filho e Zylbersztajn (2004) sugeriram que a natureza da atuação ética 

no âmbito das empresas, o ponto central da discórdia entre a visão dos stockholders e 

stakeholders, pode ser contextualizada conforme o ambiente institucional:  

 

Dependendo do contexto institucional em que a atividade de negócios se desenvolve, o 

comportamento ético pode ser basicamente o cumprimento de responsabilidades legais. Em outros 

contextos, a ação social deve ter um escopo mais amplo, incorporando, por exemplo, ações 

filantrópicas em uma determinada comunidade, quando normas informais previrem sanções aos 

agentes (MACHADO FILHO; ZYLBERSZTAJN, 2004, p. 245).  

 

Portanto, a atuação de uma empresa depende, em grande medida, das pressões institucionais 

que ela receberá do ambiente (AGUILERA et al, 2007; JACKSON; APOSTOLAKOU, 

2010). Ambiente este que não se configura somente por organizações formais, mas também 

em incentivos, regras e normas informais existentes na sociedade (NORTH, 1990; 

AGUILERA et al, 2006; MATTEN; MOON, 2008).  

 

Não é somente a legislação que influencia a atuação das organizações, além dessa, a 

sociedade se organiza para estabelecer outros padrões e normas. Um exemplo disso são os 

institutos que incentivam e promovem a RSC. O ETHOS, por exemplo, não possui poder para 

legislar, mas foi organizado para incentivar as empresas a serem socialmente responsáveis e 

acabou por se estabelecer na sociedade como uma instituição que detém credibilidade para 

tratar do tema. Por consequência, influencia setores da sociedade sobre como as empresas 

poderiam agir para contribuir com o desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

 

Cajazeiras (2005) destacou a quantidade de selos, prêmios e certificações existentes no Brasil 

para tratar das questões socioambientais. Para o autor, a percepção de parcela significativa dos 

consumidores, aliada às lacunas na implantação do conceito de RSC, tem levado a sociedade 
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a criar mecanismos ou instrumentos de reconhecimento das empresas que se destacam por 

uma atuação socialmente responsável.  

  

Dessa forma, a atuação das organizações pode ser contextualizada pelos quadros 

institucionais e, portanto, diferem entre as sociedades nas quais elas atuam. Dado que 

diferentes sociedades desenvolvem sistemas distintos de mercado, essa diferença reflete 

diretamente na composição das instituições, nas relações éticas e nas relações sociais 

habituais. Portanto, é de se esperar que exista distinção nas formas como as corporações irão 

expressar e perseguir suas responsabilidades sociais (MATTEN; MOON, 2008). 

 

Jackson e Apostolakou (2010) chamaram atenção para a influência do ambiente setorial. Para 

os autores, existem diferentes ambientes institucionais dentro de uma mesma sociedade, onde 

alguns setores são mais pressionados a adotar ações de RSC do que outros, em especial os 

setores com impactos mais elevados sobre os stakeholders. Como exemplo, tem-se o setor 

petrolífero, que impacta diretamente as questões ambientais e as condições de saúde dos 

empregados. Dessa forma, essas empresas são levadas a adotar um maior envolvimento com a 

comunidade por sofrerem pressões de ONGs, consumidores, governos e da sociedade.  

 

No contexto das organizações multinacionais, Jamali e Neville (2010) afirmaram que as 

subsidiárias podem sofrer de dualidade institucional, e os parâmetros internacionais de RSC 

pregados pela matriz podem ser adaptados para atender às demandas do contexto do país que 

hospeda a empresa. Adicionalmente, uma atuação responsável pode ser vista como uma via 

de legitimação nos mercados dos países em que as empresas se propõem a atuar 

(CAMPBELL et al, 2012). Conforme Denk et al (2012), empresas estrangeiras sofrem, nos 

países hospedeiros, um tipo de resistência denominada de liability of foreigness. Essa 

resistência pode fazer com que as empresas tenham esforços redobrados para se legitimarem 

no novo ambiente institucional. De tal maneira que, quanto mais distintas as instituições dos 

países de origem e hospedeiros, maior será a dificuldade da empresa em se adaptar e superar 

essa resistência (BERRY et al, 2010). Assim, a RSC funcionaria como uma facilitadora do 

processo de legitimação das empresas, uma vez que viabilizaria a identificação de traços 

comuns nos objetivos destas com os objetivos da sociedade e aproximaria as empresas de um 

diálogo mais eficiente com os principais stakeholders dos países nos quais está operando 

(PAVAN et al, 2013). Não obstante, Beltratti (2005) sustentou que a RSC é um mecanismo 
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adotado pelas empresas para regular suas operações a fim de se adequarem às exigências do 

mercado/ambiente institucional. 

 

Para constatar o exposto, o ETHOS, em parceria com o AKATU, Instituto AKATU, realizou, 

em dezembro de 2003, uma pesquisa com 1.000 consumidores brasileiros com idade entre 18 

e 74 anos de nove regiões metropolitanas. A pesquisa verificou que as companhias 

internacionais eram aquelas que menos inspiravam confiança, enquanto as ONGs eram as 

mais confiáveis para trabalhar pelos interesses da sociedade. Os dados estão na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Instituições mais confiáveis para trabalhar pelo interesse social. 

Instituições 
Muita 

Confiança 

Alguma 

Confiança 

Não muita 

confiança 

Nenhuma 

confiança 

Não soube ou 

não respondeu 

ONGs como grupo de defesa de 

meio ambiente e da área social 

25% 40% 20% 14% 2% 

As Nações Unidas 17% 35% 19% 25% 3% 

Sindicato de trabalhadores 16% 35% 23% 26% 1% 

A imprensa e a mídia 14% 38% 26% 22% - 

Governo federal 12% 42% 23% 23% - 

Grandes companhias brasileiras 12% 46% 24% 17% 1% 

Companhias internacionais no 

Brasil 

8% 31% 30% 30% 1% 

Fonte: ETHOS; AKATU, 2004, p. 13. 

 

Já em 2010 e 2012, o AKATU fez o seguinte questionamento aos consumidores brasileiros: 

você acredita que as empresas realmente fazem aquilo que divulgam em termos de 

responsabilidade social e ambiental? As respostas podem ser vistas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Confiança na comunicação realizada pelas empresas. 

Confiança 2010 2012 

Sim, acredito 13% 8% 

Depende de qual é a empresa 32% 28% 

Depende do meio onde vi a notícia/ propaganda 8% 12% 

Não, não acredito 44% 49% 

Não soube ou não respondeu 3% 3% 

             Fonte: AKATU, 2013, p. 58. 

 

Não bastasse o percentual de consumidores que acreditam nas informações divulgadas pelas 

empresas ser pequeno, esse número ainda reduziu de 2010 para 2012. O próprio AKATU 

atribui essa desconfiança ao fato das pessoas estarem mais interessadas no tema da 

responsabilidade social. Isso pode denotar um amadurecimento do ambiente institucional 

brasileiro, pelo menos na perspectiva do consumidor, que está se informando mais e por 

consequência ficando mais analítico e seletivo. Por outro lado, as empresas parecem ainda 
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despreparadas para lidar com a temática da RSC, uma vez que o discurso de muitas é sempre 

positivo, alegando colaboração e contribuição para o desenvolvimento da sociedade; enquanto 

que na prática os consumidores não reconhecem esse discurso. 

 

Esse cenário se mostra oportuno para que as empresas se estruturem em torno da RSC, tendo 

uma atuação condizente com a realidade, para explorar os possíveis benefícios que a RSC 

pode oferecer às empresas, como propuseram Porter e Kramer (2006).  

 

Com o ambiente institucional amadurecendo e a sociedade, cada vez mais, não tolerando 

posturas antiéticas por parte das organizações, o mercado seria capaz de identificar algumas 

companhias como as melhores em termos de criação de valor no longo prazo, rejeitando 

aquelas que são somente promotoras de discursos pró-ações sociais e não possuem uma 

atuação sustentável no longo prazo (BELTRATTI, 2005). Insere-se aqui a questão da 

reputação corporativa, onde, mais do que o lucro contábil no curto prazo, as empresas 

estariam em busca de formar um forte capital reputacional que, no longo prazo, poderá se 

traduzir em meios para a criação de valor para a organização e também para a comunidade em 

que ela está inserida. 

 

 

2.1.4 Abordagem Estratégica da RSC: Reputação Corporativa 

Muitas das considerações anteriores são respaldadas pelos trabalhos de Fombrun (1996), 

Gardberg e Fombrun (2006), Boyd et al (2010) e Melo e Garrido-Morgado (2012), que 

consideraram a RSC como um objeto estratégico. Os esforços despendidos em RSC podem 

contribuir para uma estratégia de diferenciação, ajudando as empresas a construírem um 

capital reputacional. Nessa questão, Barnett e Hoffman (2008) argumentaram que os 

programas de RSC de uma empresa podem afetar a sua própria reputação e a dos 

concorrentes. 

 

Justificando a busca pela formação de uma boa reputação, Machado Filho (2002, p. 61-62) 

pontuou:  

 

A preocupação dos empresários decorre da crescente exposição das empresas à opinião pública 

pelos veículos de comunicação, que transmitem informações aos locais mais remotos em tempo 

real, ajudando a disseminar uma boa reputação ou a destruí-la em um curtíssimo período de tempo. 

[...] O que chama a atenção não é tanto a importância dada à reputação das empresas em si, o que é 

evidente, mas o fato de que cada vez mais uma maior parcela do esforço estratégico despendido 
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pelos principais executivos está sendo direcionada para o gerenciamento da identidade corporativa 

e monitoramento da reputação de suas empresas, visando a mantê-la, conquistá-la ou reconquistá-

la. 

 

Visto dessa forma, empresas que desenvolvem um comportamento socialmente questionável, 

seja no sentido econômico, ético ou legal, intencionalmente ou não, podem atrair a atenção 

das pessoas, e, por sua vez, pode causar danos irreversíveis à imagem da organização, 

comprometendo a sua própria sobrevivência. Por outro lado, a atuação responsável pode 

causar o efeito contrário, chamando a atenção da opinião pública, dos clientes, consumidores 

e governo de maneira positiva (MACHADO FILHO, 2002). Mcintosh et al (2001) 

complementaram que o risco de exposição em questões como exploração de mão de obra 

infantil, abusos dos direitos humanos ou de proteção ambiental é agora muito maior, pois o 

avanço da tecnologia permite que as informações sejam transmitidas em tempo real, de 

qualquer localização e por qualquer pessoa. A capacidade de mobilização das pessoas foi 

ampliada. De forma rápida, é possível se organizar em grupos para contestar ou reivindicar 

determinadas situações.  

 

Ao mesmo tempo em que o avanço da tecnologia permitiu que as corporações alcançassem 

diversos mercados, as responsabilidades perante a sociedade aumentaram. Portanto, em um 

ambiente em que o fluxo de comunicação se intensificou, cresce também o risco da 

corporação operar com valores diferentes em determinadas regiões, utilizando fontes ou 

trabalhando com empresas irresponsáveis, aproveitando-se de um ambiente 

institucionalmente mais frágil. As organizações tendem, assim, a incorporar a RSC no seu 

nível mais elevado de gestão, no intuito de proteger o seu capital reputacional (Mcintosh et al, 

2001).  

 

Fombrun e Shanley (1990), Barnett et al (2006) e Walker (2010) indicaram que é preciso 

considerar a reputação como um valor que é desenvolvido ao longo do tempo, sendo fruto de 

percepções de todos os públicos interessados nas organizações (FOMBRUN, 1996; 

FOMBRUN; VAN RIEL, 1997; CARTER, 2006), e é pouco estável, podendo ser destruída 

rapidamente, como no caso da Enron (WALKER, 2010). Além disso, Walker (2010) adverte 

que os stakeholders possuem percepções diferentes, nas quais uma empresa pode ter uma 

ótima reputação para com os seus clientes, mas nem tanto com outros stakeholders. Deve-se 

considerar ainda que a reputação de uma empresa deve ser objeto de comparação, seja ela 

com um setor ou com os concorrentes, ou ainda com padrões socialmente aceitos 
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(FOMBRUN, 1996; WARTICK, 2002; WALKER, 2010). Dependendo da decisão, o 

stakeholder poderá optar por uma ou outra organização, conforme o grau de reputação desta; 

portanto, a reputação pode ser tanto positiva como negativa (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; 

MAHON, 2002; BROWN et al, 2006; RHEE; HAUNSCHILD, 2006).  

 

Diversos autores afirmaram que a reputação de uma empresa deve ser considerada um recurso 

proporcionador de vantagem ou desvantagem competitiva (BOYD et al, 2010; THOMAZ; 

BRITO, 2010; PONZI et al, 2011), conforme a teoria da VBR, Visão Baseada em Recurso 

(BARNEY, 1991), ou seja, é um recurso raro, de difícil imitação e transferência, estando 

engendrado na operação da empresa. 

 

Nessa perspectiva, Melo e Garrido-Morgado (2012) argumentaram que a RSC é uma variável 

que impacta de forma positiva a reputação corporativa. A RSC pode desempenhar um papel 

de criadora de vantagem competitiva. Portanto, o capital social reputacional pode ter efeito 

nas vendas, disseminando a premissa de que tal capital afeta o seu valor de mercado (JONES; 

RUBIN, 2001). Os consumidores, funcionários e fornecedores tendem a punir firmas 

engajadas em práticas socialmente irresponsáveis. Mas, por outro lado, esse capital pode 

aumentar a capacidade da organização de negociar contratos mais atrativos, atrair potenciais 

funcionários com alta qualificação, cobrar preços superiores e, por consequência, reduzir o 

custo de capital das operações da organização, gerando vantagens competitivas (FOMBRUN, 

1996; ROSE; THOMSEN, 2004; GARDBERG; FOMBRUN, 2006; DOH et al, 2010; 

SÁNCHEZ et al, 2012). Reputação seria então uma solução para a assimetria de informação. 

Quando confrontados com a falta de informações sobre uma empresa, os stakeholders contam 

com a reputação da empresa para julgar seus produtos ou suas intenções (SCHNIETZ; 

EPSTEIN, 2005; MELO; GARRIDO-MORGADO, 2012). Fombrun, Gardberg e Barnett 

(2000) sintetizaram a discussão acima no modelo exposto na Ilustração 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 – Criação de valor a partir de ações de rsc. 

Fonte: Adaptado de FOMBRUN; GARDBERG; BARNETT, 2000, p. 89. 
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Conforme o modelo, as empresas socialmente responsáveis conseguiriam obter ganhos de 

capital reputacional criando oportunidades e reduzindo os potenciais riscos de sua atuação no 

mercado, preservando ou gerando valor. No entanto, os autores salientaram que não há como 

estabelecer uma correlação direta entre o desempenho social e financeiro, pois as atividades 

de cunho social não afetam diretamente o desempenho financeiro. Essas atividades podem 

criar um estoque de capital reputacional e, por consequência, valorizar financeiramente os 

ativos intangíveis da organização. 

 

Em busca de comprovações empíricas, Sánchez et al (2012) testaram duas hipóteses: 1) 

empresas com boa reputação possuem retornos superiores do que as empresas com reputação 

ruim; 2) a reputação de uma empresa a protege contra perdas de valor em momentos de crise. 

Observando o mercado espanhol entre 2005 e 2009, portanto, antes e depois de um cenário de 

crise, os autores identificaram que as empresas com maior reputação tiveram melhor 

desempenho financeiro do que as empresas de menor reputação, antes e durante a crise 

financeira de 2007, de modo que a reputação corporativa não só pode criar valor, mas também 

proteger as empresas de perdas. 

 

Também na mesma linha, Roberts e Dowling (2002) já haviam analisado dados das empresas 

mais admiradas nos EUA pela Revista Fortune entre 1984 e 1998, comparando o ROA, 

Retorno sobre o Ativo, dessas organizações, e percebido que empresas com melhor reputação 

geram um melhor desempenho financeiro. Assim, boa reputação contribuiria para a 

sustentabilidade de uma performance superior ao mercado. 

 

Utilizando metodologia semelhante, Rose e Thomsen (2004) inverteram a relação causal e 

encontraram indícios de que não é uma boa reputação que melhora o desempenho, mas é uma 

ótima performance financeira que melhora a reputação da organização. Para os autores, a 

gestão deve se preocupar com a melhoria do desempenho global e, assim, influenciar a 

imagem da empresa. O mesmo cálculo deve aplicar-se a outras atividades de relações 

públicas, como relações trabalhistas, relacionamento com o cliente e estratégias gerais de 

exposição na mídia. Dessa forma, os autores concordaram que a reputação é vital para a 

sobrevivência da empresa no longo prazo, mas argumentaram que ela não tem um impacto 

direto sobre os mercados de capitais, mas sim sobre o crescimento e rentabilidade no longo 

prazo.  
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Brammer e Pavelin (2006) destacaram a importância de se fazer um ajuste conforme as 

condições ambientais em que a empresa está operando. Na mesma linha de Jackson e 

Apostolakou (2010), os autores consideraram que a relação entre performance social e 

reputação é mais forte em setores que estão mais associados às questões sociais e ambientais. 

Portanto, diferentes tipos de atuação social geram impactos distintos na reputação de uma 

empresa, daí a necessidade do ajuste. Observando 210 empresas do Reino Unido, os autores 

constataram que o setor de atuação influencia a reputação corporativa, enquanto que em 

relação ao desempenho social já não se pode dizer o mesmo.  

 

Corroborando, Melo e Garrido-Morgado (2012) indicaram que a RSC varia sistematicamente 

em todos os setores e não há, de fato, a melhor combinação da estratégia de RSC; esta irá 

variar conforme cada empresa e de acordo com a atividade principal da mesma. 

 

Em suma, não há um consenso quanto ao efeito da reputação corporativa sobre o desempenho 

das organizações ou vice-versa, mas há indícios de um consenso quanto à importância da 

reputação para que organizações possam se manter no longo prazo. Percebe-se também que os 

gestores se preocupam, cada vez mais, com a reputação de suas organizações e que estão 

despendendo mais tempo de suas atividades para tratar destas questões. Por fim, a atuação 

pautada pela RSC parece ser uma das formas que as organizações adotaram para fortalecer e 

manter sua reputação, pois, se não se pode afirmar que a RSC cria uma boa reputação, é 

consensual que uma atuação irresponsável destrói a reputação de uma organização. 

 

 

2.1.5 RSC como uma Perspectiva Política  

Como visto, não existe uma única razão para as organizações adotarem a RSC como um 

paradigma de gestão, mas várias. Aliando a perspectiva estratégica às respostas oferecidas às 

pressões do ambiente é possível observar a RSC sobre uma perspectiva política. Assim, as 

organizações se envolvem em questões da sociedade com o intuito de atender às 

reivindicações do ambiente institucional, mas também buscando influenciar o meio em que se 

encontram para prover condições necessárias ao alcance de seus objetivos. 

 

Cheibub e Locke (2002) defenderam que para analisar as relações entre empresas e sociedade, 

da perspectiva da responsabilidade social, é imprescindível introduzir a dimensão política na 
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discussão. Essa dimensão tem permanecido, até o momento, ausente do debate. Assim, 

propuseram que fossem levadas em conta as possíveis e, por que não, prováveis 

consequências políticas da RSC.  

 

Soares (2004) observou que não se pode analisar apenas o discurso da RSC, sendo preciso 

observar as motivações. Para a autora, o discurso das empresas deixa transparecer apenas as 

boas intenções e as motivações socialmente admissíveis para esse novo paradigma 

organizacional. Existem outras razões que levam as organizações a aderirem ao movimento da 

RSC, razões essas que nem sempre são assumidas publicamente e, em sua maioria, não são 

questionadas pelo mundo acadêmico. 

 

Na visão de Kreitlon (2012), observar os discursos dos atores sobre RSC como sendo mera 

estratégia publicitária, ou, pelo contrário, saudá-los como uma iluminada e sincera busca de 

desenvolvimento harmônico e sustentável podem ser interpretações insuficientes, 

simplificadoras e dicotômicas. Os interesses que motivam as empresas variam bastante entre 

elas, pois refletem as consideráveis diferenças existentes entre as mesmas. É preciso 

considerar as leis e disputas específicas do campo dentro do qual estão inseridas; depois, os 

incentivos e as restrições presentes em seus universos institucionais mais amplos; e, 

finalmente, de que maneira os agentes estão posicionados em cada momento histórico. 

 

Em face do exposto, seria necessário rediscutir a responsabilidade social das empresas, 

examinando as decorrências políticas de cada curso de ação, pois essas ações têm 

consequências não apenas para a própria empresa ou para os que se beneficiam diretamente 

delas, mas para a sociedade como um todo, já que influi na distribuição de poder político 

dentro da própria sociedade (CHEIBUB; LOCKE, 2002). 

 

A RSC pode conferir poderes e responsabilidades que não cabem às empresas. Com o 

envolvimento na área social, as empresas teriam um acentuado aumento de poder, e, além de 

unidade primária de bem-estar econômico dos trabalhadores e da comunidade onde se 

inserem, passariam a ser também fonte de bem-estar social (CHEIBUB; LOCKE, 2002). Na 

visão de Faria e Sauerbronn (2008), a globalização crescente fez com que as empresas 

acabassem por se transformarem em organizações tão ou mais importantes que o Estado.  
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Dessa forma, a RSC transformaria o interesse particular das organizações em uma razão 

coletivamente aceita, conferindo legitimidade ao que não é necessariamente legítimo. A 

empresa cumpriria um papel central, buscando ser a instituição das instituições (SOARES, 

2004). A empresa seria encarregada não somente pelo desenvolvimento econômico da 

sociedade, mas também pelo seu desenvolvimento psicológico e cívico. Nenhum dos 

domínios da vida, a priori, seria proibido, pois as empresas se considerariam com 

“responsabilidade ilimitada” (ENRIQUEZ, 1997).  

 

Como corolário, Jaime (2005) apontou que poderia haver um esvaziamento da esfera pública 

e uma fragilização da própria noção de direitos de cidadania como direitos públicos, cuja 

garantia é obrigação de toda a sociedade e não de determinados atores. Assim, mesmo que as 

ações de responsabilidade social sejam plenas de boas intenções, elas poderiam não ter 

necessariamente as melhores consequências. 

 

Soares (2004) conclui que o desejo das empresas de se tornarem as instituições por excelência 

da sociedade consiste de uma das instâncias do discurso que não é exposto:  

 

O discurso explicitado prega que a adoção de programas de responsabilidade social corporativa 

implica em atitudes éticas com relação ao meio-ambiente, ao trabalhador e aos demais 

stakeholders da empresa. Pode-se, contudo, assinalar diversas contradições entre o que é assumido 

como sendo uma postura ética e o que é efetivamente praticado no mundo organizacional, no qual 

predomina, ainda que muitos queiram negar, o interesse do capital sobre todos os outros 

(SOARES, 2004, p. 10).  

 

Observando a argumentação dessa linha de pensamento, cabe refletir sobre qual o objetivo 

das empresas quando as mesmas buscam se alinhar ao discurso da RSC. Seria esse objetivo 

pensado de forma coletiva entre as empresas, no intuito de transformar a empresa na 

“instituição das instituições”, ou será que as empresas, diante de um cenário cada vez mais 

competitivo, estão buscando manterem-se vivas, acabando por interferir progressivamente nas 

questões da sociedade? Outro questionamento que se deve fazer é: não seria a conjuntura 

econômica do capitalismo que leva as empresas a assumirem um papel central na sociedade?  

 

É preciso lembrar que a empresa, assim como toda e qualquer organização, seja ela com fim 

lucrativo ou não, é uma instituição que visa ter um superávit financeiro. Se a organização não 

tiver um volume de entrada de recursos superior ao de saída, ela não conseguirá existir, pois 

sua capacidade operacional estará comprometida. No caso das organizações empresariais, 
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ainda existe a questão do lucro, que deve ser suficiente para investimentos e remuneração dos 

proprietários do capital. Por isso, não se pode querer que uma organização não seja 

superavitária, pois em ela não sendo, ela simplesmente não pode existir. No entanto, como 

ponderou Jensen (2001), para alcançar tal fim, existem outras perspectivas que devem ser 

consideradas. Por isso, muitas empresas têm aderido aos pressupostos da RSC. 

 

O que se apresenta ser a lógica de argumentação daqueles que veem a RSC sob uma 

perspectiva política é o fato de a empresa poder assumir, intencionalmente ou não, funções 

que não lhe conferem, e que a princípio seriam do Estado. Sobre esse ponto de vista, Cheibub 

e Locke (2002, p. 284) apresentaram o seguinte posicionamento:  

 

A dimensão política é evidente uma vez que obrigatoriedade em sociedade implica a ação 

normativa do Estado, do poder público. Assim, direitos “garantidos pela sociedade” significa que o 

Estado, expressão política dos valores e interesses vigentes na sociedade, tem que garanti-los. Para 

ficar claro, não estamos defendendo que bens de cidadania têm que ser providos, distribuídos ou 

fornecidos direta e unicamente pelo Estado. Mas, de qualquer forma, sua concretização não é uma 

questão de escolha, mas sim de obrigação de todos os atores sociais. Esses bens podem chegar aos 

cidadãos com a intermediação de ou provisão por agentes privados, mas o Estado tem que garantir 

que eles alcancem a todos. Essa é função do Estado e não de qualquer ator ou atores privados. 

Outros atores podem ajudar, podem colaborar e é bom que o façam, mas não podem minar e/ou 

diminuir o papel e/ou função do estado nesta questão. 

 

Os autores assumem que o Estado é o principal ente político responsável pelas questões 

sociais, mas que qualquer ator social, inclusive as empresas, pode e deve contribuir para a 

garantia dos direitos sócio-políticos dos cidadãos. Portanto, não deveria haver problemas com 

o fato das empresas estarem se envolvendo em questões sociais, por intermédio da RSC, 

desde que essas não ultrapassem os limites do Estado. Na visão de Bittencourt e Carrieri 

(2005), respaldados por Sethi (1975), a RSC pressupõe que a corporação se antecipe às 

prováveis mudanças no cenário social, que podem ser resultantes da atuação da própria 

corporação ou de problemas sociais em que as corporações precisem desempenhar um papel 

significativo. 

 

Com essa percepção, é preciso voltar àquilo que foi discutido na subseção sobre o papel das 

instituições. Empresas, segundo North (1990), são os “jogadores” que seguem as “regras do 

jogo” estabelecidas pelas instituições. Dessa forma, é de se esperar que as empresas queiram 

que as regras do jogo ofereçam condições para que as mesmas possam operar e, que se 

possível, as beneficiem. 
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Faz parte do “jogo” democrático que todos os atores tenham possibilidades de participar e, 

como defenderam Cheibub e Locke (2002), é bom que todos participem, mas não é aceitável 

que algum seja responsabilizado por funções que não lhe cabem. Portanto, as empresas só 

poderão ter uma atuação ilimitada se houver condições para tanto. Por isso, os argumentos de 

Kang e Moon (2012) se encaixam bem nessa situação. Os autores elucidaram que para a RSC 

avançar na sociedade, é preciso que ela seja suportada pelos arranjos institucionais, que 

também precisam evoluir da mesma forma que a RSC. Ou seja, para as empresas agirem cada 

vez mais de forma responsável, é preciso que as instituições legais e informais evoluam na 

sua forma de atuação, garantindo um ambiente propício aos padrões éticos e responsáveis. 

 

 

2.1.6 RSC como uma Realidade Social Construída 

Até o momento, o que foi exposto refere-se à RSC sobre uma perspectiva externa. Como as 

empresas vêm interferindo na sociedade, incorporando a RSC em seus delineares estratégicos 

e de que forma o ambiente institucional pode moldar essas intervenções. Basu e Palazzo 

(2008) defenderam que é preciso analisar à RSC sob um olhar interno, tentando entender o 

que influencia os agentes das organizações quando decidem a respeito das diretrizes de 

responsabilidade social. Van der Heijden et al (2010) apontaram para a necessidade de uma 

abordagem mais adaptável e relacionada ao contexto.  

 

A RSC tem sido baseada principalmente em guias padronizadas com o foco em documentar 

as atividades vinculadas à RSC, sem entendimento de suas causas precipitantes (BASU; 

PALAZZO, 2008; VAN DER HEIJDEN et al, 2010). Assim, seria improvável revelar 

diferenças reais entre as empresas dada a tendência do aumento da homogeneidade e 

padronização dos relatórios de RSC. Essas avaliações padronizadas e “comoditizadas” abrem 

espaços para erros grotescos, como ter avaliado a Enron como uma empresa destaque. Por 

isso, os autores defenderam que a RSC deve ser analisada por meio de um processo de 

sensemaking. Para os autores, sensemaking é como o individuo desenvolve um mapa 

cognitivo do seu ambiente. Assim, RSC poderia não ser fruto somente do ambiente externo, 

mas também de um processo embutido nos processos cognitivos das pessoas. 

 

A inserção dessa abordagem como uma forma de análise da RSC é recente, tendo seus 

primeiros trabalhos em Cramer et al (2006) e Basu e Palazzo (2008). De acordo com Fassin e 

Rossem (2009), esse novo olhar é fruto de um campo de conhecimento difuso e de difícil 
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enquadramento. A explosão de definições ligadas ao relacionamento entre negócios e 

sociedade levou a um aumento de imprecisão e ambiguidade sobre o que seria RSC. 

 

Dessa forma, essa nova perspectiva poderia ajudar a entender como as pessoas se comportam 

diante dos processos gerenciais que envolvem a RSC. Pode-se analisar a RSC como o 

processo pelo qual os indivíduos dentro de uma organização pensam e discutem as relações 

com as partes interessadas, bem como seus papéis em relação ao bem comum juntamente com 

a sua disposição comportamental frente à realização e concretização destes papéis e 

relacionamentos (BASU; PALAZZO, 2008). 

  

Seria, então, a RSC uma realidade social construída. Realidade essa que é remodelada ou 

reproduzida na forma de representações sociais, que são concebidas de acordo com os valores, 

noções e regras do ambiente social que as pessoas estão envolvidas (MOSCOVI, 2004), onde 

os indivíduos interpretam e utilizam os conhecimentos gerados por essas representações em 

suas práticas cotidianas, muitas vezes transformando-os. Dessa forma, o indivíduo não apenas 

é influenciado pelo meio social, mas também o influencia, promovendo uma recursividade 

cíclica. A cognição dos atores é, portanto, objeto central para o entendimento de uma 

realidade (GUERRA; ICHIKAWA, 2011). 

 

Na visão de Cramer (2005), RSC pode não ser muito clara para as organizações, pois ela é um 

processo de descoberta feito, em grande medida, por tentativa e erro durante a trajetória das 

organizações. Dentro desse processo, existem as pessoas que, como interacionistas sociais, 

são atores pragmáticos que ajustam continuamente o seu comportamento às ações dos outros 

atores. Através de suas interações que constroem ativamente seu mundo social. Significado 

não é um dado, mas é construído em processos interpretativos de interação social (VAN DER 

HEIJDEN et al, 2010). 

 

Recorrendo a Berger e Luckmann (2008), percebe-se que a produção humana é sempre, 

necessariamente, um empreendimento social. As pessoas em conjunto produzem um ambiente 

humano com o uso de suas forças culturais e psicológicas. Dessa maneira, é impossível que 

alguém possa se desenvolver em completo isolamento social, como também é impossível que 

um único indivíduo produza um ambiente humano. Observar fenômenos humanos é observar 

fenômenos sociais, que são construídos por meio das interações humanas. 
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Por isso, Van der Heijden et al (2010) defenderam que enxergar a RSC como um processo 

socialmente construído poderia ser uma forma adequada de analisar e interpretar o fenômeno,  

uma vez que, ao relacionar os processos de construção de sentido para a RSC com os 

elementos de tomada de decisão formal ou informal de uma empresa, é possível descobrir as 

inter-relações multifacetadas da RSC oferecendo um maior poder explicativo do que os 

quadros gerais de gestão estratégica.  

 

Não se pretende negar que a abordagem estratégica, como também a perspectiva do ambiente 

institucional, seja importante para o entendimento de como as organizações lidam com a 

temática da RSC, mas sim que somente essas abordagens com olhares externos não são 

suficientes. É preciso “fugir”, como defendeu Jaime (2005), dos debates dicotômicos e 

simplificados que cercam o campo da RSC, por isso a necessidade de se observar o fenômeno 

pela ótica dos decisores.  

 

A RSC deve ter tanto a consistência estratégica quanto interna. Aquilo que foi alinhado como 

estratégico deve estar difundido entre os gestores e toda a organização. Não sendo dessa 

forma, corre-se o risco dos gestores estarem se preparando para tomar decisões como e 

quando for solicitado pelas partes interessadas internas e externas (BASU; PALAZZO, 2008). 

 

Na visão de Hemingway e Maclagan (2004), a adoção e implementação da RSC nas empresas 

poderiam estar associadas, em grande parte, aos valores dos tomadores de decisão. A proposta 

dos autores vai de encontro à ênfase no espectro corporativo e na percepção da organização 

como um agente político. Para Hemingway e Maclagan (2004), a responsabilidade social não 

necessariamente é um objeto corporativo, mas um valor individual. 

 

A questão dos valores não pode ser ignorada, afinal, as pessoas formam suas concepções a 

respeito de um objeto conforme ele é observado. No entanto, é preciso alertar que da mesma 

forma que um decisor da organização pode entender a RSC como algo positivo e decidir 

sobre esse ponto de vista, unindo o altruísmo com a abordagem estratégica, ele pode usufruir 

da RSC para justificar condutas não condizentes com o negócio que ele representa. Esse é o 

ponto que Friedman (1970) tanto rebateu ao afirmar que questões altruístas devem ficar a 

cargo dos indivíduos e não das empresas. Como argumentaram Hemingway e Maclagan 

(2004), decisões organizacionais dos gestores individuais são conduzidas por uma variedade 

de valores e interesses pessoais, para além dos objetivos corporativos oficiais.  
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Por outro lado, ao mesmo tempo em que os valores individuais podem conduzir ações de 

cunho individual em detrimento do coletivo, eles podem influenciar ações estruturadas e 

articuladas de RSC. Quando os funcionários possuem uma atitude proativa em relação à RSC, 

é possível que se crie uma cultura na organização propícia para a RSC, beneficiando a 

sociedade, a empresa e satisfazendo os anseios do público interno (HEMINGWAY; 

MACLAGAN, 2004).   

 

Todavia, os valores dos CEOs das empresas tendem a ter mais influência sobre os 

direcionamentos que as empresas seguem em relação à RSC (AGLE et al, 1999). No caso 

brasileiro, como é apresentado na subseção sobre Governança Corporativa, as empresas têm, 

em geral, seu capital concentrado em poucas pessoas, em especial no sócio fundador. Dessa 

maneira, muitas das decisões da empresa são respaldadas pelos valores desses fundadores. 

Tendo este estudo o propósito de investigar a percepção dos conselheiros de administração no 

Brasil a respeito das atividades que norteiam o escopo de atuação dos mesmos, em especial da 

RSC, é preciso considerar que os valores desses proprietários formam um driver importante 

para a atuação dos conselheiros de administração.  

 

Adicionalmente, é preciso entender que o conselheiro possui seus valores e crenças, que 

influenciam diretamente suas decisões, entretanto, suas decisões são tomadas em um órgão 

colegiado. Aquilo que ele pensa e acredita não necessariamente será manifestado no momento 

em que ele estiver decidindo, pois o mesmo é influenciado pelos demais e vice-versa.   

  

Por isso, entende-se que a decisão de um conselheiro é socialmente construída e influenciada 

por diversas perspectivas, como: seus valores, os valores dos proprietários do capital e dos 

outros conselheiros, a cultura da organização, a estratégia adotada para lidar com os 

stakeholders, a forma como a empresa pretende gerar valor e o ambiente em que a 

organização está inserida.  
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2.2 Governança Corporativa 

 

Na subseção anterior, a questão da RSC foi abordada sob múltiplas perspectivas. A discussão 

foi finalizada com o entendimento de que o decisor, o conselheiro de administração, é 

influenciado por vários aspectos quando toma decisões que envolvem a RSC. A seguir, busca-

se compreender melhor como se consolidou a temática da Governança Corporativa, 

entendendo o papel dos conselhos e conselheiros, a relação entre governança e 

responsabilidade social, e qual a percepção que os conselheiros possuem em relação à RSC.  

 

 

2.2.1 A Evolução do Conceito 

O termo governança corporativa deriva de uma analogia entre o governo das cidades, nações 

ou estados, e a forma como as corporações são geridas (BECHT et al, 2005). Na análise de 

Clarke (2004), governança é recorrente desde quando as pessoas começaram a se organizar 

para alcançar algum propósito, pois o seu objeto está ligado a como é possível usar o 

potencial da organização em prol dos objetivos acordados entre os seus membros, sem que 

outros objetivos desviem o curso da organização. Por isso, desde os primórdios, a governança 

tem sido uma questão controversa. 

 

Apesar de antiga, o desenvolvimento sobre a GC emergiu recentemente com a expansão dos 

mercados, quando os negócios cresceram em escala exponencial e se tomaram complexos. 

Para Clarke (2004), o desenvolvimento da GC está intimamente ligado ao desenvolvimento 

econômico do capitalismo industrial, onde diferentes estruturas de governança podiam 

envolver diferentes corporações, que tentavam criar novas oportunidades econômicas ou 

resolver problemas provenientes da dinâmica econômica nascente. 

 

Com o crescimento das corporações, problemas dos mais variados apareciam e demandavam 

ajustes organizacionais. As atividades administrativas se tornaram múltiplas e complexas a 

ponto de não serem gerenciadas apenas pelos empresários ou até mesmo por um gestor 

profissional. Nesse contexto, surgiram as hierarquias organizacionais e a gestão começou a se 

profissionalizar (CLARKE, 2004). É nesse ponto que o proprietário do capital começa a ser 

dissociado da administração.  
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Para entender o fenômeno, Berle e Means (1932) propuseram que havia diferenças entre os 

atributos de propriedade e o controle no âmbito corporativo, ao analisarem o que eles 

denominaram de “a corporação moderna”. Para os autores, as corporações estavam se 

tornando públicas no início do século XX e isso mudava a forma como a sociedade se 

organizava juridicamente e economicamente, transformando as vidas de proprietários e 

trabalhadores. Ao se tornarem públicas, as organizações se diversificavam e passavam a ter 

uma dispersão de seu capital entre vários proprietários, que tinham que contratar gestores para 

tomar conta das corporações. 

 

Conforme Clarke (2004), o trabalho de Berle e Means (1932) abriu o campo para a criação da 

mais influente teoria de GC, que foi a teoria da agência. A relação entre propriedade e 

controle norteia o debate sobre GC até os dias de hoje. Dessa forma, os estudos em geral vêm 

utilizando a teoria da agência, focando na solução dos conflitos de interesses existentes entre 

os gestores (agente) e os acionistas (principal) (BRENNAN; SOLOMON, 2008).  

 

Jensen e Meckling (1976) e Fama e Jensen (1983), em trabalhos seminais, observaram a 

organização como uma ficção legal formada por um nexo de contratos, escritos e não escritos, 

entre indivíduos. Esses contratos ou regras internas do jogo especificam os direitos de cada 

agente na organização, os critérios de desempenho em que os agentes são avaliados e as 

funções que desempenham. A estrutura do contrato combinada com as tecnologias de 

produção disponíveis e as restrições externas legais determinariam a função de custos da 

organização. Portanto, os problemas de agência surgem porque os contratos tem um custo 

para serem escritos e executados. Custos de agência incluem os custos de estruturação, 

monitoramento e vinculação de um conjunto de contratos entre agentes com interesses 

conflitantes, além dos custos do próprio desalinhamento de interesses.  

 

Fama e Jensen (1983) defenderam que o controle dos problemas de agência no processo de 

decisão é importante quando os gestores, que iniciam e implementam as decisões estratégicas 

da firma, não são os principais demandantes residuais e, portanto, não suportam uma parte 

importante dos efeitos da riqueza de suas decisões, que seriam dos acionistas. Sem 

procedimentos eficazes de controle, os gestores de tais decisões são mais propensos a tomar 

medidas que afastem os interesses dos acionistas. Portanto, um sistema eficaz de controle 

implicaria, quase por definição, que o controle das decisões é, em certa medida, separado da 
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gestão. Assim, um agente individual não poderia ser responsável pela gestão da firma nem 

exercer o controle sobre as decisões tomadas por essa mesma gestão. 

 

A minimização dos prejuízos causados por esse problema, denominado de problema de 

agência, depende da presença de um conjunto de mecanismos internos e externos para 

harmonizar a relação entre as partes. Essa harmonização tem sido a principal preocupação da 

GC (SILVEIRA et al, 2003). Em busca de mitigar esses problemas, a governança se utilizaria 

de mecanismos como: incentivos gerenciais de caráter monetário e incentivos implícitos, para 

que os gestores estejam alinhados com os interesses dos acionistas; o ativismo dos 

investidores, fazendo com que os executivos, bem como os acionistas majoritários, não 

expropriem riqueza dos demais acionistas; monitoramento e controle por parte dos 

conselheiros, eleitos pelos sócios; conselho de administração; entre outros mecanismos 

externos à empresa (TIROLE, 2005).  

 

Apesar da ampla aceitação da teoria da agência e sua predominância na literatura, Clarke 

(2004) advertiu que existem outras abordagens para tratar da GC. Para o autor, a expansão da 

teoria da agência é fruto do crescimento das empresas norte-americanas. Esse modelo é 

tipicamente aplicado aos países anglo-saxões, porém, como as organizações desses países se 

espalharam por todas as partes do mundo e muitas organizações de outros países foram atuar 

em solo norte-americano, muito do que foi desenvolvido em GC é fruto da teoria da agência. 

É insensato querer analisar um fenômeno por esta única ótica. Portanto, é preciso cautela para 

não ter uma visão míope. Aspectos culturais e econômicos da região onde a organização está 

situada também devem ser considerados. Daily et al (2003) sugeriram que as múltiplas 

abordagens para analisar a GC não substituam a teoria da agência, mas sim a complemente, 

sendo essenciais para melhor entender o fenômeno.   

 

Nesse sentido, os teóricos da nova economia institucional diferem da teoria da agência, 

entendendo que os problemas de governança incluem outras questões, onde não há um único 

modo de se transacionar. Nesse caso, o poder para demarcar e mitigar o problema da agência 

seria limitado, pois os agentes possuem múltiplos interesses, sendo necessário um escopo 

maior de análise. Dessa forma, é possível perceber uma série de riscos contratuais, como: 

oportunismo, assimetria informacional, especificidade dos contratos e poucas possibilidades 

de barganha, e racionalidade limitada dos agentes (CLARKE, 2004).  
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Também ampliando o escopo da GC, a stewardship theory preconiza que o ser humano possui 

um amplo espectro de motivações. Portanto, é limitada a perspectiva de monitoramento e 

incentivo proposta pela teoria da agência. O agente não agirá buscando a maximização da 

riqueza do acionista, só por conta dos possíveis ganhos financeiros que ele terá, pois existem 

outros aspectos que motivam as pessoas, tais como: realização, responsabilidade, 

reconhecimento, altruísmo, entre outras características intrínsecas (CLARKE, 2004).  

 

A stewardship theory preconiza que o gestor está longe de ser um oportunista, pois o interesse 

dele é fazer um bom trabalho para ser um bom administrador da organização. O gestor, dessa 

forma, está à disposição da organização para servi-la como uma espécie de “mordomo”. 

Assim, não haveria um conflito inerente de motivação entre os executivos. Portanto, a questão 

seria saber até que ponto os gestores podem alcançar um bom desempenho nas organizações 

em que atuam e se a situação estrutural da organização facilita a ação dos mesmos 

(DONALDSON; DAVIS, 1991). A stewardship theory defende uma forte relação entre os 

gestores e a busca dos objetivos da organização, onde os agentes atuam não somente para a 

satisfação dos acionistas, mas para recompensar coletivamente a organização (CLARKE, 

2004).  

 

Dessa forma, o gestor iria proteger e maximizar a riqueza dos acionistas por meio do 

desempenho da empresa, pois, assim fazendo, as suas funções de utilidade também serão 

maximizadas. Dada a multiplicidade de objetivos existentes entre os acionistas, os gestores 

seriam motivados a tomar decisões que são percebidas por eles como as melhores para os 

interesses do grupo. Mesmo em ambientes politicamente carregados e com objetivos 

conflitantes, pode-se supor que a maioria das partes deseja uma organização viável e de 

sucesso. Portanto, se os gestores melhoram o desempenho da organização, em geral, 

satisfazem a maioria dos interesses porque os grupos têm interesses que são satisfeitos pelo 

aumento da riqueza organizacional. Logo, um gestor estaria motivado a maximizar o 

desempenho organizacional (DAVIS et al, 1997).  

 

Na visão de Clarke (2004), como resultado dessa visão benigna da gestão, a stewardship 

theory provê uma perspectiva mais suave a respeito da necessidade de separar o controle da 

gestão. Essa teoria estaria a favor do maior número de executivos no conselho, pois são 

especialistas no negócio, algo que os independentes não são. Como os gestores estão lá para 
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gerar valor para organização, eles tomariam as decisões em prol do interesse da organização e 

não somente pelo auto interesse.  

 

Por fim, Donaldson e Davis (1991) argumentaram que essa teoria não é uma tentativa de 

substituição das demais, mas uma forma de introduzir a perspectiva contingencial à discussão 

da relação entre agente e principal. De forma que esses tomam suas decisões não somente 

baseados no aspecto financeiro, mas também sob a perspectiva das motivações psicológicas e 

da percepção que os mesmos têm sobre o ambiente.  

 

No entanto, apesar de haver um reconhecimento da predominância e importância da teoria da 

agência, a tal ponto que grande parte de outras abordagens se julgam mais aditivas do que 

substitutivas, essa foi muito criticada, em especial, após a crise provocada pelo caso da Enron, 

que chegou a ser considerada uma empresa modelo para os temas de RSC e GC. O caso 

Enron veio acompanhado de uma série de fraudes constatadas no início do século XXI em 

algumas empresas norte-americanas e da bolha das empresas virtuais. Dada a crise de 

credibilidade vivida entre as organizações, o congresso norte-americano criou a Lei Sarbanes-

Oxley com o intuito de garantir um ambiente mais seguro aos negócios.  

 

Clarke (2004), ao analisar o caso Enron, mostrou as limitações das teorias da governança, em 

especial da teoria da agência, e advogou também em favor do uso de múltiplas perspectivas 

teóricas. Para o autor, as teorias econômicas foram validadas no caso da Enron, pois a falta de 

controle e monitoramento efetivos sobre os gestores pode ter levado a Enron à falência. 

Porém, falharam sobre dois aspectos. Primeiro, a premissa de que deve haver um alinhamento 

de interesse entre o agente e o principal pode levar os gestores a produzirem resultados de 

curto prazo para terem acesso a uma maior quantidade de bônus financeiros, em detrimento 

dos resultados de longo prazo. Além disso, a importância exacerbada na geração de riqueza 

para o acionista faz, em muitos casos, com que os esforços sejam concentrados somente no 

desempenho financeiro da organização, relevando os interesses dos consumidores, dos 

empregados e, principalmente, os interesses econômicos da organização no longo prazo e da 

comunidade a qual está envolvida.  

 

Seis anos depois da promulgação da Sarbanes-Oxley, o mundo enfrentou uma nova crise. 

Dessa vez, foram os bancos que entraram em colapso devido à especulação imobiliária e, 

mais uma vez, o governo norte-americano foi chamado a intervir. Novamente, 
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questionamentos a respeito dos mecanismos de governança foram levantados. Conyon et al 

(2011), ao analisarem a crise de 2008, destacaram que a crise desafiou uma série de 

concepções e teorias de governança. Apesar do forte marco regulatório norte-americano e um 

enfoque exacerbado no monitoramento, os conselhos de administração de várias empresas de 

serviços financeiros se mostraram incapazes de impedir as decisões arriscadas e malfadadas 

que ajudaram a precipitar uma crise financeira que se transformou em recessão global. Na 

visão dos autores, os conselhos de administração das outras empresas também foram 

responsáveis diretos, por meio de seus comitês de remuneração, por um forte aumento da 

remuneração dos executivos durante a década de 2000, que focava excessivamente no curto 

prazo, o que fez com que os agentes assumissem riscos excessivos, ajudando a desencadear a 

crise. 

 

Essas análises evidenciam que as teorias de governança, assim como toda teoria, são análises 

que propõem insights, porém não são capazes de explicar os inúmeros contextos sociais em 

sua totalidade. Por isso, propõe-se uma análise a partir de múltiplas abordagens. Para Daily et 

al (2003), as abordagens múltiplas de governança corporativa são essenciais para o 

reconhecimento dos diversos mecanismos e estruturas que possam melhorar o funcionamento 

das organizações.  

 

A GC, assim como a RSC, seria então um tema multifacetado podendo ser percebido de 

maneira diferente, dependendo do ângulo de análise e do ambiente em que se está envolvido. 

Um problema de GC em determinado local pode não ser relevante em outro. Por isso, deve-se 

observar o fenômeno de acordo com a cultura na qual está inserida as organizações. 

Organizações brasileiras, por exemplo, possuem debates e problemas de governança 

diferentes das norte-americanas que, por sua vez, são diferentes das europeias. Mesmo sendo 

verdade que muitas companhias brasileiras atuam no exterior e vice-versa, o ambiente 

econômico e social brasileiro é diferente e peculiar.  

 

 

2.2.2 Governança Corporativa no Brasil 

A discussão a respeito da governança corporativa no Brasil ainda é recente. Muitos asseguram 

que ela começa ganhar copo no período pós-ditatorial, em especial, com as mudanças 

econômicas ocorridas no início da década de 1990 (ANDRADE; ROSSETTI, 2007; 

ÁLVARES et al, 2008). O Brasil, seguindo a tendência mundial do período pós-guerra fria, 
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começa a abrir sua economia, saindo de um modelo protecionista, onde o Estado era o 

controlador dos segmentos considerados estratégicos, para um modelo liberal, marcado pelas 

privatizações, abertura de mercado, criação de agências reguladoras e desmonopolização.  

 

Após essa abertura política e econômica, as empresas brasileiras mudaram sua forma de atuar, 

buscando os melhores meios para se manterem competitivas, o que tornou o terreno fértil para 

a inserção das questões da GC. Entretanto, vale notar algumas características da formação dos 

grandes grupos empresariais brasileiros que podem ajudar a entender o desenvolvimento da 

GC no Brasil. 

  

Conforme Álvares et al (2008), de 1930 até a abertura econômica de 1990, o Estado 

desempenhou papel central na configuração do capitalismo brasileiro. A taxação a produtos 

importados marcou esse período da história brasileira, excetuando-se a abertura industrialista 

do governo de Juscelino Kubitschek. O governo se baseava em princípios nacionalistas, que 

foram exacerbados no período ditatorial, com imposição de reservas de mercado e concessão 

de incentivos subsidiados para o setor produtivo nacional. A presença externa era admitida 

somente onde não havia tecnologia nacional, como nos setores farmacêuticos, automobilístico 

e eletroeletrônico. Demais setores, como petroquímico, de mineração, siderurgia e outras 

indústrias de base ficavam sob a tutela do Estado (ANDRADE; ROSSETTI, 2007). 

 

Tais políticas ajudaram na formação dos grandes grupos empresariais brasileiros. Esses 

grupos, por sua vez, atuaram de forma quase que monopolizada até a abertura econômica 

brasileira, o que influenciou diretamente a discussão da temática da GC no Brasil. Uma vez 

que havia poucas empresas controlando o sistema produtivo brasileiro, a abertura econômica 

e a inserção destas em outros mercados fez com que os principais problemas de governança 

no País fossem outros. Ao invés do clássico conflito de agência que colocava em confronto os 

interesses dos acionistas com os gestores, no Brasil, a alta concentração da propriedade e do 

controle nas mãos de um ou poucos acionistas faz com que o principal conflito ocorra entre 

acionistas controladores e minoritários (SILVEIRA, 2005). 

 

No entanto, Ribeiro et al (2012) asseguraram que a entrada de novos investidores 

(principalmente estrangeiros), as privatizações ocorridas em empresas estatais e a entrada de 

companhias brasileiras no mercado internacional concorreram para o crescimento do interesse 
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em boas práticas de GC nas empresas nacionais.  Nessa perspectiva, conforme Silveira 

(2005), diversas iniciativas contribuíram para o aprimoramento das práticas de GC no Brasil: 

 

 criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 1995; 

 aprovação da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, conhecida como a nova Lei das 

S/A; 

 criação dos níveis diferenciados de governança corporativa pela BOVESPA, Bolsa de 

Valores de São Paulo, atual BM&FBOVESPA; 

 lançamento da cartilha de recomendações da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, 

sobre GC em 2002. 

 

O IBGC foi criado em 1995, com o nome de IBCA, Instituto Brasileiro de Conselheiros de 

Administração, com o intuito de ajudar os conselhos de administração a terem uma atuação 

mais efetiva nas organizações. Com o passar dos anos, as preocupações do Instituto foram se 

ampliando, incorporando diversas temáticas como questões de propriedade do capital, 

diretoria, conselho fiscal e auditoria independente. Por conta disso, em 1999, o Instituto 

passou então a se chamar Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nesse mesmo ano, 

o IBGC lançou o primeiro código das melhores práticas de governança corporativa. 

Inicialmente, o código trouxe informações sobre o conselho de administração e sua conduta 

esperada (IBGC, 2013b). 

 

Este código foi revisitado em 2001, quando o foco foi além da atuação dos conselhos, 

englobando propriedade, gestão, auditoria independente e ética. Posteriormente, em 2004, foi 

lançada a terceira versão do código, que abordava os diferentes públicos-alvo da governança. 

A última versão foi editada em 2009 e aprofundou seis temáticas: propriedade, conselho de 

administração, gestão, auditoria independente, conselho fiscal e conduta, e conflito de 

interesses. Como é um interesse específico deste estudo, os tópicos relacionados ao conselho 

de administração serão abordados na próxima subseção deste trabalho. 

 

Outra forma do IBGC fomentar a governança no Brasil é através da promulgação de quatro 

princípios: transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade 

corporativa. Conforme o Instituto, esses seriam os princípios norteadores de uma boa 

governança. De acordo com o IBGC (2009b), esses princípios são definidos como: 
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 Transparência: mais que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para as 

partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. A transparência adequada resulta um 

clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. 

Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os 

demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à 

criação de valor. 

 Equidade: caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais 

stakeholders. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são 

totalmente inaceitáveis. 

 Prestação de contas (accountability): os agentes de governança devem prestar contas 

de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. 

 Responsabilidade Corporativa: os agentes de governança devem zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

 

Além do código e dos princípios, o IBGC promoveu outras ações para fomentar o tema da 

governança no Brasil. Quando se escreve governança é em seu sentido amplo, ou seja, não 

somente a governança de corporações empresariais, em especial as de capital aberto. Mesmo 

esse sendo o foco maior, o Instituto lançou o guia de fundações e institutos empresariais, 

abordando também outros tipos de organizações como as empresas de capital fechado, em 

especial as de cunho familiar. Adicionalmente, o Instituto tem tratado de múltiplas temáticas: 

diversidade nos conselhos, governança de empresas internacionalizadas e sustentabilidade. 

Por fim, pode-se destacar o lançamento do programa de certificação de conselheiros, que será 

detalhado na metodologia desta pesquisa, uma vez que o mesmo será utilizado para a coleta 

de dados deste trabalho. 

 

Quanto à reformulação da Lei das Sociedades Anônimas, Andrade e Rossetti (2007) 

destacaram que:  

 

O modelo que vinha sendo adotado no Brasil desde o início da década de 1970 alinhou-se com as 

concepções então dominantes de conceder forte proteção às empresas e a seus controladores. As 

leis da década de 70 que disciplinaram o mercado de capitais e definiram os princípios de 

funcionamento das sociedades não tiveram por objetivo definir condições sólidas para a 

governança e, por esta via criar um mercado de ações alavancador do desenvolvimento 

empresarial e estimulador de melhores práticas de gestão.  
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Por conta das várias mudanças ocorridas na década de 1990, a nova Lei das S/A buscou 

proteger os acionistas minoritários, estabelecendo parâmetros para que os mesmos pudessem 

eleger um membro para o conselho de administração. A lei também fortaleceu a CVM, 

concedendo ao órgão maior independência funcional e financeira, e previu a possibilidade do 

estatuto social das companhias preverem a arbitragem como mecanismo de resolução de 

conflitos (SILVEIRA, 2005). Andrade e Rossetti (2007) acrescentam que a reforma da Lei 

das S/A estabeleceu novos parâmetros sobre a composição e competência do conselho de 

administração. Mais detalhes sobre esse aspecto da lei serão levantados na subseção seguinte. 

  

Paralelamente, a BOVESPA criou segmentos especiais de listagem destinados a empresas 

com padrões superiores de GC. Além do mercado tradicional, passaram a existir quatro 

segmentos diferenciados de Governança: Nível 1, Nível 2, Novo Mercado e Bovespa Mais. O 

objetivo foi o de estimular o interesse dos investidores e a valorização das empresas listadas 

(IBGC, 2013c). 

 

O ponto chave é a maior proteção, que incentivaria a participação de um maior número de 

investidores e fortaleceria o mercado de capitais, trazendo mais benefícios para os próprios 

investidores, as empresas e a economia como um todo. Entre as condições estabelecidas à 

adesão estariam: transparência, prestação responsável de contas, equanimidade no tratamento 

dos acionistas, regras claras e enforcement das condições contratadas (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2007).  

 

Logo depois, a CVM lançou sua cartilha com as recomendações sobre GC. Apesar de ter sido 

elaborada por um órgão regulador brasileiro, a cartilha somente apresentava recomendações 

de padrões de conduta superiores aos exigidos pela lei ou pela regulamentação da própria 

CVM. Por isto, a cartilha não constitui uma norma cujo descumprimento seja passível de 

punição pela CVM. No entanto, a CVM pode exigir brevemente a inclusão nas informações 

anuais das companhias abertas de indicação do nível de adesão às práticas recomendadas pela 

cartilha, na forma “pratique ou explique”, isto é, ao não adotar uma recomendação a 

companhia poderá explicar suas razões (CVM, 2002). 

 

A cartilha em si, não se distanciou muito do que os outros movimentos vinham propondo 

como adequado à condução dos negócios, o que segundo Andrade e Rossetti (2007) sinalizou 
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os benefícios que a boa governança pode trazer para o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Os principais temas da cartilha são: transparência – assembleias, estrutura acionária e grupo 

de controle; estrutura e responsabilidade do conselho de administração; proteção aos 

acionistas minoritários; e auditoria e demonstrações financeiras. 

 

Mesmo com todas essas iniciativas, o IBGC reconhece que o Brasil ainda se caracteriza pela 

alta concentração do controle acionário, pela baixa efetividade dos conselhos de 

administração e pela alta sobreposição entre propriedade e gestão, ratificando a existência de 

um vasto campo para o incentivo ao conhecimento, ações e divulgação dos preceitos da 

governança (IBGC, 2013c). 

 

A KPMG compartilha do entendimento do IBGC, quando, desde 2006, tenta avaliar e traçar 

um panorama da evolução das práticas de governança das empresas brasileiras que atuavam 

no Brasil e nos EUA. Em 2008, o estudo passou a ser realizado em parceria com o CEG, 

Centro de Estudos em Governança Corporativa, da FIPECAFI, Fundação Instituto de 

Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Nas edições de 2010/2011 e 2012/2013 do 

estudo, as empresas foram analisadas e comparadas em quatro categorias, a saber: 

 empresas emissoras de ADRs Níveis 2 e 3 sujeitas às exigências da Lei Sarbanes-Oxley 

e às regras das bolsas norte-americanas de Nova Iorque ou NASDAQ; 

 empresas listadas no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; 

 empresas listadas nos Níveis 1 e 2 de governança da BM&FBOVESPA; e 

 empresas do segmento tradicional de listagem da BM&FBOVESPA. 

 

Antes de apresentar os resultados desse estudo, é preciso esclarecer o que seriam as ADRs. A 

American Depositary Receipts (ADRs) são recibos de depósito norte-americano que 

representam ações de empresas estrangeiras, que podem ser negociadas nas bolsas norte-

americanas. Atualmente, existem quatro tipos de ADRs, que variam segundo seus requisitos 

de transparência, regras de contabilidade, práticas de governança e mecanismos de colocação 

desses papéis. O Nível 1 é o de menor exigência, dispensando as companhias de cumprirem o 

GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, ou ter registro na SEC, Securities and 

Exchange Comission, órgão de fiscalização do mercado norte-americano. Os Níveis 2 e 3 

exigem que as companhias adotem o GAAP e se registrem na SEC, além de cumprirem a 

regulamentação da bolsa a qual estão listadas. Por fim, a empresa pode ainda optar por lançar 
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no RADR, Rule 144ª Depositary Receipts, cuja colocação só pode ser feita privadamente e 

dispensa maiores formalidades (SROUR, 2005). 

 

Os principais resultados das pesquisas foram: 

 o Novo Mercado continua sendo o grupo com menor percentual de aderência às boas 

práticas de governança, em comparação com os outros grupos, ainda que seja possível 

notar uma melhoria a cada ano.  

 foi observada, em geral, uma pequena evolução no alinhamento às boas práticas de 

governança em relação aos resultados do estudo do ano anterior. No entanto, é pouco 

representativo o alinhamento às práticas recomendadas desde o primeiro estudo em 

2006. 

 houve um aumento no percentual de empresas que possuem uma área específica de 

gerenciamento de riscos e uma política para tal, exceto no grupo Novo Mercado. 

Todavia, este percentual de empresas ainda é baixo. 

 

Quanto a esses resultados, os estudos fizeram algumas considerações. A primeira é referente à 

necessidade de se discutir os requisitos para as empresas ingressarem no segmento do Novo 

Mercado da BM&FBOVESPA, uma vez que esse deveria assegurar uma diferenciação 

positiva em relação às demais empresas listadas. Mesmo sendo aquele que exige níveis 

diferenciados para o momento de entrada, empresas situadas em outros segmentos acabam 

por apresentar práticas mais consolidadas de governança, principalmente no que tange à 

gestão de riscos e garantias de longevidade da organização. As empresas do Novo Mercado, 

em geral, são menores que as demais e possuem pouco tempo de operação em mercado 

aberto, o que ajuda a justificar essa diferença de avaliação em relação aos demais grupos. A 

segunda consideração refere-se ao debate sobre a real taxa de aprimoramento das companhias 

aos mais elevados padrões de governança, dado que, desde 2006, a evolução se mostrou 

pequena. Finalmente, os estudos chamaram atenção para o relativamente elevado percentual 

(cerca de 20%) de empresas do Novo Mercado que reportaram ter recebido comentários 

acerca de deficiências ou recomendações sobre seus controles internos oriundos de seus 

auditores independentes.  

 

Essas indicações mostram o quanto o campo da GC precisa avançar no Brasil. Mas, mais do 

que isso, o estudo mostra que tão somente regras, leis, códigos e recomendações não são 

suficientes para garantir essa evolução. Clarke (2004) mostrou preocupação com o excesso de 
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regulamentação. Para o autor, não há um sistema ideal de governança, pois o auto interesse irá 

sempre buscar formas de contornar a accountability. Para Álvares et al (2008) é preciso ir 

além dos códigos, que tratam somente de algumas questões específicas. Outros aspectos, tais 

como confiança e ética, são de fundamental importância para entender a dinâmica da 

governança.  

 

Por conta disso, entende-se que regras, leis, códigos e recomendações prestam uma grande 

contribuição para o campo da governança e devem, em todas as hipóteses, ter os seus 

objetivos perseguidos. Entretanto, faz-se necessário elevar o debate a outro patamar. É preciso 

compreender que quando as pessoas tomam seus assentos na estrutura de governança, elas 

possuem interesses que podem ser divergentes, bem como crenças e valores. Mesmo sobre a 

prerrogativa da lei e das principais cartilhas da governança de que os agentes da governança 

devem zelar pela sustentabilidade das organizações, a forma como isso é alcançado oferece 

múltiplas alternativas, que vão além do que está prescrito e recomendado. Dessa forma, 

procura-se analisar as subseções seguintes deste trabalho pela ótica de que é preciso ir além 

do que é recomendado para entender o funcionamento da governança.  

 

  

2.2.3 Conselho de Administração 

Antes de analisar o papel do conselho de administração, Gondrige, Clemente e Espejo (2012) 

sugeriram que é preciso refletir sobre o motivo dos conselhos existirem nas organizações. 

Para Hermalin e Weisbach (2003), uma das explicações seria simplesmente por conta de 

regulação, decorrente de imposição do Estado ou das bolsas de valores mediante códigos ou 

níveis diferenciados de governança.  

 

Todavia, conforme Gondrige et al (2012, p. 78), as evidências disponíveis indicam o 

contrário: 

 

A legislação fixa um número mínimo de membros. No entanto, na prática, os conselhos são 

geralmente muito maiores do que o exigido por lei. Neste estudo, constatou-se que, em 570 

empresas de capital aberto, mais de noventa por cento delas possuem mais de três membros. 

Assim, se a existência dos conselhos fosse simplesmente fruto de ficções legais, as organizações 

aplicariam o mínimo exigido pela legislação.  

 

Além disso, Hermalin e Weisbach (2003, p. 9) afirmaram que “se os conselhos existissem 

simplesmente para satisfazer as requisições legais, eles representariam custos extras para as 
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empresas que, consequentemente, por meio de lobbying, seriam eliminados, pelo menos em 

alguns lugares no mundo.”
7
 Portanto, uma hipótese mais plausível é a de que os conselhos 

seriam uma parte da solução para alguns problemas organizacionais, determinados 

endogenamente, e que solucionariam problemas de agência comum em grandes empresas 

(HERMALIN; WEISBACH, 2003). 

 

Um conselho de administração eficaz é uma das principais ferramentas competitivas e 

estratégicas da organização. Quando atuante e bem estruturado, o conselho pode ser um 

recurso valioso, que contribui para uma melhor tomada de decisão estratégica. Todavia, sabe-

se muito pouco sobre o que torna os conselhos eficazes ou ineficazes (IBRAHIM et al, 2003). 

 

Nesse contexto de resolução de problemas e diante da complexidade que se apresenta às 

organizações, Fraga e Silva (2012) observaram que os conselhos de administração, seu 

propósito, sua composição e seu funcionamento estão entre os aspectos de governança mais 

discutidos por executivos, conselheiros, investidores e reguladores. Esse interesse crescente se 

deve, em muito, às mudanças pelas quais os mercados passaram nos últimos 20 anos. 

Escândalos e crises financeiras abalaram o mundo dos negócios que, por sua vez, buscaram 

mecanismos que assegurassem um ambiente propício ao desenvolvimento das organizações. 

 

Como destacado por Martins e Rodrigues (2005) e Martins et al (2012), os escândalos do 

início do século XXI em corporações americanas, como a Enron e a WorldCom, colocaram 

em xeque a confiabilidade das informações contábeis, das auditorias externas e, 

principalmente, o papel dos conselhos de administração dessas companhias. Tudo isso tem 

motivado discussões sobre a governança e a sua importância na construção de um novo 

arcabouço de controles internos, dotado de políticas, regras e procedimentos que assegurem 

aos diversos públicos lisura na maneira como a empresa é administrada. 

 

No entanto, na visão de Rost e Osterloch (2009), toda ênfase nas melhores práticas e no 

aperfeiçoamento do funcionamento dos conselhos não impediu que ocorressem problemas de 

grandes proporções na crise de 2008. Várias organizações financeiras dissolveram-se 

rapidamente, afetando os preços de suas ações, o mercado de crédito e a economia mundial. A 

                                                           
7
 Tradução feita pelo autor. Trecho original:  “If boards existed simply to satisfy regulatory requirements, they 

would represent deadweight costs to firms, which lobbying presumably would have eliminated, at least 

somewhere in the world.” 
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crise financeira trouxe à tona o questionamento de porquê os conselheiros daquelas 

instituições não foram capazes de antever os possíveis problemas que acarretariam a tomada 

excessiva de riscos.  

 

Analogamente, Fraga e Silva (2012) e Gondrige et al (2012) observaram que essa pergunta 

poderia ser estendida aos conselheiros de empresas brasileiras, como a Aracruz e Sadia. Essas 

empresas sofreram grandes perdas em operações de derivativos, que foram suficientes para 

levar as duas à beira da falência e a serem absorvidas por concorrentes, colocando os 

controladores destas em crise e os investidores em rota de colisão. 

 

Não foi por falta de legislação e recomendações que os conselhos dessas empresas não 

atuaram efetivamente nesse problema, pois, como mencionado anteriormente, a Lei das S/A 

estabelece a competência do conselho de administração. Segundo o artigo 142 da referida Lei, 

compete ao conselho: 

 

 fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 

 eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observando o 

que a respeito dispuser o estatuto; 

 fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 

quaisquer outros atos; 

 convocar a assembleia geral quando julgar conveniente; 

 manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; 

 manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; 

 deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de 

subscrição; 

 autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não 

circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de 

terceiros; e 

 escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 

 

Além dessas competências que são previstas em lei, o IBGC (2009b), em seu código das 

melhores práticas, propõe outras atribuições. Para o Instituto, a discussão, a aprovação e o 
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monitoramento de decisões envolvendo os seguintes aspectos são de responsabilidade do 

conselho de administração: 

 

 estratégia; 

 estrutura de capital; 

 apetite e tolerância a risco; 

 fusões e aquisições; 

 contratação, dispensa, avaliação e remuneração do diretor-presidente e dos demais 

executivos, a partir da proposta apresentada pelo diretor-presidente; 

 escolha e avaliação da auditoria independente; 

 processo sucessório dos conselheiros e executivos; 

 práticas de Governança Corporativa; 

 relacionamento com partes interessadas; 

 sistema de controles internos (incluindo políticas e limites de alçada); 

 política de gestão de pessoas; e 

 código de conduta. 

 

Mesmo com a existência da lei e de atribuições convencionalmente aceitas como próprias do 

conselho de administração, os conselhos ainda possuem uma atuação imperfeita. Isso sugere 

que existem outras questões que precisam ser analisadas e uma delas é a de como o 

conselheiro de administração atua. Todavia, ainda é pequeno o progresso nessa direção. Os 

pesquisadores, em especial brasileiros, têm focado em demasia na relação entre estrutura dos 

conselhos e desempenho empresarial, não se interessando em investigar junto aos 

conselheiros quais seriam as atribuições do conselho e como eles as têm desenvolvido. 

Segundo Linck et al (2008), a estrutura dos conselhos de administração e seu impacto no 

comportamento das empresas é uma das questões mais debatidas atualmente no âmbito 

corporativo. Entretanto, como pontua Guerra (2009, p. 31): 

 

Quando se observam os tipos de estudos sobre conselhos, a maioria dos estudos centrou-se na 

composição, na pertinência da presença e na proporção ótima de conselheiros independentes (em 

relação aos gestores), na quantidade de executivos no conselho, na inseparação dos papéis de 

presidente do conselho e do presidente da diretoria executiva (CEO), na seleção de conselheiros e 

em outros elementos relacionados com a estrutura do conselho. A escolha dos temas em grande 

parte está de acordo com os eixos centrais de preocupação de governança em mercados com forte 

dispersão acionária. Em todo caso, não há grande entusiasmo com os resultados encontrados [...]. 
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Dentre esses estudos, são destacados alguns do âmbito brasileiro. Silveira et al (2003) 

observaram que as empresas com pessoas distintas ocupando os cargos de CEO, Chief 

Executive Officer, e presidente do conselho apresentavam um maior valor de mercado, bem 

como as empresas com um número intermediário de conselheiros, entre cinco e seis. Andrade 

et al (2009) identificaram que empresas maiores tendem a ter um maior número de 

conselheiros, simultaneamente com um percentual maior de conselheiros externos. Além 

disso, o mercado acionário tende a valorizar mais as ações de empresas com um conselho de 

administração composto por um número maior de conselheiros.   

 

Gondrige et al (2012) corroboraram com Andrade et al (2009) ao identificarem que empresas 

mais valorizadas tendem a possuir maior número de conselheiros e, em média, um percentual 

maior de conselheiros independentes. No entanto, assim como Andrade et al (2009), os 

autores constataram que a variável conselheiro independente não apresenta relação 

estatisticamente significativa com o valor de mercado das empresas. Além disso, os autores 

observaram que as empresas com pessoas distintas ocupando os cargos de CEO e presidente 

do conselho não apresentavam um maior valor de mercado, contrariando os achados de 

Silveira et al (2003).  

 

Já Fraga e Silva (2012) e Martins et al (2012) enveredaram pela questão da diversidade. Os 

autores constataram que a presença de conselheiras mulheres afetava o desempenho 

financeiro das organizações. Porém, Martins et al (2012) verificaram um efeito negativo, 

enquanto Fraga e Silva (2012) averiguaram que as empresas cujos conselhos contavam com 

pelo menos um integrante do sexo feminino apresentaram desempenho de mercado 

significativamente superior em relação às demais. Os autores concordaram que a presença 

feminina nos conselhos ainda é pequena ou quase insignificante. 

 

Apesar do esforço dos acadêmicos, os resultados, como sugeriu Guerra (2009), ainda são 

inconclusivos e, em alguns casos, controversos. As metodologias utilizadas podem ainda não 

captar com fidedignidade qual seria a relação da estruturação dos conselhos com o valor das 

empresas. No entanto, Gondrige et al (2012) ressaltaram que os conselhos de administração 

são parte da solução para os problemas de governança da maioria das organizações e que 

visualizá-los a partir desta perspectiva é a forma mais útil para estudar o modo como eles são 

estruturados e suas funções nas organizações. 
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Sem dúvida, reconhece-se a importância do conselho de administração, porém, formas 

alternativas para a análise da atuação dos mesmos devem ser perseguidas, em especial, sob a 

perspectiva do próprio conselheiro e não somente da forma como os conselhos são 

estruturados. Deve-se ter cuidado em admitir que um profissional, ao assumir sua função, irá 

agir de uma determinada maneira somente por conta de certa estruturação estabelecida 

naquele conselho, ou ainda, que criar regras e recomendações garantirão um bom 

funcionamento do órgão e, por consequência, uma boa atuação do conselheiro. As pessoas 

possuem atitudes, crenças e experiências que devem ser consideradas nas análises sobre os 

conselhos de administração. Em seu estudo com mais de 500 conselheiros suecos, Adams et 

al (2011) mostraram que na tomada de decisões estratégicas, os gestores recorrem a seus 

valores e suas crenças para orientá-los no comportamento correto.  

 

No Brasil, Santos e Ckagnazaroff (2012) entrevistaram diretores executivos, conselheiros, 

consultores, gestores de fundos e acadêmicos para saber o que eles pensavam sobre o 

conselho de administração. Na fala dos entrevistados, muitas vezes foi colocada em dúvida a 

credibilidade do conselho. Para muitos deles, o conselho é apenas um órgão, que em geral é 

teatral, sem se envolver diretamente com as questões importantes da organização. O conselho 

existiria para cumprir as regras estabelecidas pelo ambiente, seria algo em resposta às 

pressões institucionais. Alguns entrevistados falaram que seria apenas um órgão que assina e 

ratifica as decisões da diretoria executiva, sem ser uma instância de debate e diálogo sobre os 

rumos da organização.  

 

Já Guerra (2009), ao explorar o papel dos conselhos nas empresas listadas na 

BM&FBOVESPA, observou que, quando os conselhos discutem profundamente as questões 

relevantes da organização, por exemplo, a substituição do CEO, a empresa tende a adotar 

padrões mais elevados de GC. Desse resultado, pode-se depreender que os conselhos que 

debatem e discutem os assuntos relevantes para a organização podem fazer com que a mesma 

tenha uma busca contínua pelo aprimoramento da gestão. Tanto Guerra (2009) quanto Santos 

e Ckagnazaroff (2012) concordam que é preciso entender melhor como funcionam os 

conselhos e qual o papel dos conselheiros no desenvolvimento das organizações. 

 

Guerra (2009), ao observar as pesquisas anteriores, propôs um quadro síntese dos papéis dos 

conselheiros: 
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Quadro 3 – Papéis do conselho de administração. 

 

Autor 

 

 

Rótulos e entendimento de papéis do Conselho de Administração (CA) pelos pesquisadores 

Mace 

(1971) 

Aconselhamento 

− O papel do CA é 

primordialmente de 

aconselhamento e não 

de natureza decisória. 

− A gestão da 

companhia gerencia e 

os membros do 

conselho servem como 

fonte de 

aconselhamento e 

sugestões para a gestão. 

Disciplina 

− O CA disciplina os executivos. 

Mesmo sem fazer perguntas perspicazes, 

a simples existência da reunião com o 

CA leva os gestores (executivos) a 

tomarem cuidado com os números e 

relatórios. 

− O CA não toma decisões indicadas 

pelo CEO (executivo). A aprovação do 

CA é perfunctória. 

− O CA serve como „consciência 

coletiva‟ (p. 97). É visto como o 

guardião que representa o mundo 

externo e assegura que os executivos 

não tenham conduta inadequada. 

Órgão de decisão em tempos 

de crise 

− Selecionar o sucessor do 

CEO em caso de morte ou 

incapacidade. 

− Quando a liderança e 

desempenho do CEO são tão 

insatisfatórios que uma 

mudança precisa ser feita. 

− Conselheiros não avaliam 

efetivamente o CEO, pois, 

como são escolhidos por ele, 

mantêm relações de lealdade. 

É preciso muita evidência para 

que se chegue à conclusão de 

que o CEO deve sair. 

Fama e 

Jansen 

(1983) 

Controle de decisão e monitoramento 

− Aprovar as propostas para a utilização de recursos e principais políticas. 

− Monitorar o desempenho dos agentes de decisão e os prêmios de implementação. 

− Ápice do sistema de controle de decisões. 

− Contratar, demitir e definir remuneração dos gestores de alto nível. 

Zahra e 

Pearce 

(1989) 

Monitoramento e 

controle 

− Seleção de executivos. 

− Monitorar e avaliar o 

desempenho dos 

executivos. 

Estratégico 

− Definição dos 

conceitos de negócio. 

− Desenvolvimento da 

missão da empresa. 

− Seleção da estratégia. 

Aconselhamento e serviço 

− Representar os interesses da firma na 

comunidade. 

− Servir de ligação com o ambiente externo. 

− Desempenhar funções de cerimoniais na 

vida da firma. 

Johnson, 

Daily e 

Ellstrand 

(1996) 

Monitoramento e controle 

− Monitorar os gestores como fiduciários 

dos acionistas. 

− Contratar e demitir o CEO. 

− Determinar remuneração dos 

executivos. 

− Monitorar os executivos. 

Dependência de recursos 

− Facilitar aquisição de 

recursos. 

− Legitimador das ações 

do CEO. 

Aconselhamento e serviço 

− Aconselhar o presidente 

executivo e os principais 

executivos. 

− Iniciar e formular a 

estratégia. 

Stiles e 

Taylor 

(2001) 

Estratégico 

− CAs não estão envolvidos no 

processo de formulação estratégica, 

mas determinando os parâmetros 

dentro dos quais a discussão 

estratégica acontece. 

− Guardião das definições 

corporativas: em que negócios atuar, 

critérios para aquisições e 

desinvestimentos. 

− Filtrar opções estratégicas 

propostas. 

− Guardião dos valores. 

Controle 

− Controlar as fronteiras 

da firma a partir da 

definição do propósito da 

empresa. 

− Servir como árbitro do 

sistema de crenças, em 

sua guarda dos valores 

da empresa. 

− Monitorar a operação, 

ambiente externo e 

desempenho do CEO. 

Institucional 

− Ligações com grupos externos. 

O conhecimento obtido alimenta 

a discussão estratégica e pode 

aumentar o aprendizado da 

organização. 

− Manter bons contatos com os 

donos. 

− Desenvolver sólida reputação 

de boa gestão e responsabilidade 

de prestar contas. 

Hillman 

e 

Dalziel 

(2003) 

Monitoramento e controle 

− Monitorar o CEO. 

− Monitorar a implementação da 

estratégia. 

− Planejar a sucessão do CEO. 

− Avaliar e premiar os executivos. 

Dependência de recursos 

− Prover legitimidade / ampliar imagem pública da firma. 

− Prover expertise, ministrar conselho. 

− Ligar a firma a partes interessadas. 

− Facilitar acesso a recursos. 

− Construir relacionamentos externos. 

− Ajudar na formulação da estratégia. 
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Carter e 

Lorsch 

(2004) 

Watchdogs (cães de guarda) 

− Monitorar a companhia e o 

desempenho da gestão. 

− Revisar resultados 

financeiros.  

− Avaliar o CEO. 

− Avaliar auditoria anual com 

auditores externos. 

− Monitorar riscos: assegurar 

que os maiores riscos são 

identificados e administrados. 

Pilots (Pilotos) 

− Tomar as principais decisões. 

− Decidir sobre aquisições e 

desinvestimentos, estruturas de 

capital e dividendos. 

− Decidir sobre contratação e 

demissão do CEO. 

− Aprovar mudanças na estrutura 

organizacional. 

− Aprovar limites de risco. 

Aconselhamento 

− Oferecer 

aconselhamento para a 

gestão, especialmente 

para o CEO. 

− Gestão pode aproveitar 

da experiência e 

sabedoria dos 

conselheiros. 

Jonsson 

(2005) 

Carimbador (Rubber Stamper) 

− Nada além de concordar com 

as decisões da gestão. 

− Autorização de rotina das 

ações. 

− Segue procedimentos legais. 

− Autor cita Peter Drucker em 

sua referência ao CA como uma 

impotente ficção legal e 

cerimonial (1974, p. 628). 

Watchdog (cão de 

guarda) 

− Monitora mais 

diligentemente. 

− Reclama quando 

há irregularidades 

ou falta de 

informação. 

Pilot (Piloto) 

− Direciona a 

companhia. 

− Toma 

decisões e age 

sobre elas. 

Aconselhador 

− Participa do diálogo 

com a gestão. 

− Apoia a gestão trazendo 

conexões com recursos e 

relacionamentos. 

Clarke 

(2007) 

Controle 

- Monitorar a 

gestão e assegurar 

prestação de contas. 

Estratégia 

- Aprovar e 

monitorar a 

direção 

Estratégica. 

Conselho 

- Aconselhar e orientar 

os executivos em 

assuntos críticos. 

Institucional 

- Construir relações institucionais 

com investidores, partes interessadas 

e comunidade. 

Fonte: Guerra, 2009, p. 37-38. 

 

Diante do Quadro 3, faz-se necessário discutir qual seria o papel de um conselheiro, visto que 

são múltiplas as perspectivas. A literatura apresenta que o conselho deve ir desde uma postura 

de cão de guarda da organização até o de representante da mesma junto à comunidade. A 

questão seria tentar entender qual o posicionamento adotado por cada conselho e seus 

conselheiros. Para tal análise, não se pode perder de vista que uma coisa alimenta a outra. A 

postura adotada por um conselheiro está atrelada a dinâmica do conselho e vice-versa. Um 

conselho formado por pessoas que tem um alinhamento maior com a visão de controle tende a 

uma postura controladora. Uma pessoa com um perfil de diálogo e aconselhamento 

dificilmente ficará confortável nesse conselho. Entretanto, o contraponto se faz necessário. 

Por isso, o interessante é que o conselho tenha um mix balanceado de perfis que possa fazer 

com que a diversidade atue em prol da organização. Assim, não se pode nem ficar em um 

extremo, nem em outro. Os conselhos devem ter um nível adequado de controle e 

assessoramento, para que possa suportar as principais decisões estratégicas da organização.  

 

Nesse difícil equacionamento, é preciso entender melhor o papel do conselheiro, de que forma 

ele atua e como pode contribuir para o desenvolvimento da organização. A seguir, pretende-se 
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discutir qual o papel dos conselheiros, tentando entender de que forma eles estão envolvidos 

nas questões estratégicas das organizações e incorporando a RSC em suas atividades.  

 

  

2.2.4 Papel dos Conselheiros de Administração 

Tradicionalmente, a atuação de um conselheiro de administração se pauta pelo monitoramento 

e controle da organização, no intuito de mitigar os possíveis conflitos de interesses existentes 

na gestão macro organizacional. Porém, após a década de 1990, como já mencionado, vários 

escândalos corporativos trouxeram à tona o papel dos conselheiros. O termo governança 

corporativa começou a ser usado como sinônimo de ética e transparência. Assim, os 

conselhos tornaram-se mais ativos no campo da gestão estratégica das organizações, tendo 

sido os responsáveis para que a empresa aja de forma transparente, juridicamente correta, 

ética e sustentável (MURITIBA et al, 2009).   

 

Poucos estudos se propuseram a entender como o conselheiro está ampliando o seu escopo de 

atuação e se envolvendo nas questões estratégicas das organizações (BRAUER; SCHIMIDT, 

2007). A maioria se deteve em analisar a relação entre a estrutura/composição do conselho e o 

desempenho financeiro. Estudos recentes argumentaram que os conselheiros devem 

extrapolar suas funções em prol de um maior envolvimento estratégico, em vez de exercerem 

somente as funções tradicionais de controle e monitoramento (FORBES; MILLIKEN, 1999; 

INGLEY; VAN DER WALT, 2001; STRINGER, 2006; NIGHTNGALE et al, 2006; 

BAILEY; PACK, 2012).  

 

Na perspectiva tradicional, os responsáveis pela proposição da estratégia empresarial são o 

CEO e a diretoria executiva, conforme apontam os ensinamentos de estratégia. Dentro dessa 

abordagem, defende-se uma clara separação entre as pessoas do conselho e da direção 

executiva, eos conselheiros não devem se envolver nas operações do dia a dia da organização. 

No entanto, cada vez mais, o conselho está sendo chamado para assumir responsabilidades 

pelo direcionamento das organizações, indo além do simples órgão que aprova o 

planejamento estratégico definido pelos diretores executivos (INGLEY; VAN DER WALT, 

2001).  

 

O simples checklist das boas práticas de governança não é capaz de garantir uma boa atuação 

dos conselhos, é preciso entrar mais profundamente nos processos da governança 
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(FINKELSTEIN; MOONEY, 2003). Analisar os pressupostos que subjazem as prescrições da 

governança se faz necessário, já que somente o monitoramento e o controle não são 

suficientes para explicar a dinâmica de um conselho. Os conselheiros precisam ir além de 

suas atribuições tradicionais e, em conjunto com o CEO, compartilhar a liderança da empresa 

para que ela cumpra seus objetivos econômico, legal, ético e discricionário (BUCHHOLTZ et 

al, 2008). 

 

Aqui, vale uma ressalva quanto à legislação brasileira, que é clara ao definir que é da 

responsabilidade do conselho fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Porém, o 

que tem sido defendido por diversos autores (FORBES; MILLIKEN, 1999; INGLEY; VAN 

DER WALT, 2001; STRINGER, 2006; NIGHTNGALE et al, 2006; BAILEY; PACK, 2012) 

é o fato de que o conselho precisa ir além do que é previsto em lei e historicamente 

convencionado, tendo uma postura mais ativa, o que não significa ultrapassar os seus limites 

de atuação, como assumir responsabilidades de gestão.   

 

A temática da governança, assim como a da responsabilidade social, deve ter como 

prerrogativa o cumprimento da lei; não é possível falar em empresas bem governadas ou 

socialmente responsáveis sem que essas atendam à legislação em vigor. No entanto, é preciso 

considerar que, para uma empresa ser considerada socialmente responsável ou bem 

governada, ela precisa fazer esforços que vão além do que é previsto em lei e, se possível, 

superar os referenciais propostos por códigos e cartilhas de boas práticas. Para que isso 

aconteça, não há dúvida que é necessário um esforço de toda a organização, começando pelo 

conselho de administração e pela diretoria executiva, que são as lideranças da organização.  

 

Portanto, o conselho de administração também é responsável pela administração juntamente 

com a diretoria executiva, com a diferença de que os conselheiros só tomam decisões em 

colegiado, enquanto os diretores, em alguns momentos, têm espaço para agir individualmente. 

O conselho seria o responsável pelo delineamento das orientações da empresa, enquanto a 

diretoria executiva se ocuparia de colocar em prática as decisões estratégicas tomadas pelos 

conselheiros (OLIVEIRA, 2006). 

 

Nesse contexto, alguns autores propuseram uma abordagem comportamental em contrapartida 

à econômica para analisar a atuação dos conselheiros (FORBES; MILLIKEN, 1999; 

MCNULTY; PETTIGREW, 1999; HUSE, 2005; VAN EES et al, 2009). Para eles, a teoria 
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econômica não consegue suportar todo o funcionamento das variáveis da governança, tendo 

nos últimos anos produzido resultados controversos, como foi visto na subseção anterior. A 

abordagem comportamental seria uma alternativa para explicar o que se passa na sala de 

reuniões de um conselho.  

 

Ao defender essa abordagem, os autores creem que o principal trabalho dos conselheiros de 

administração é tomar decisões, porém, existe pouco conhecimento sobre como se dão os 

processos de tomada de decisão e como as decisões dos mesmos se diferem e impactam os 

resultados organizacionais (USEEM, 2003; LEBLANC; SCHWARTZ, 2007; BAILEY; 

PACK, 2012). 

 

Por essa visão, os conselheiros podem estar menos preocupados com a resolução de conflitos 

de interesses e um pouco mais preocupados com a resolução de problemas de coordenação e 

gestão da complexidade, e da incerteza associada à tomada de decisão estratégica 

(MCNULTY; PETTIGREW, 1999; RINDOVA, 1999; ROBERTS et al, 2005). Conforme 

Van Ees et al (2009), a principal característica do comportamento dos conselhos é a 

racionalidade limitada dos conselheiros para reunir e processar todas as informações possíveis 

de forma eficaz.  

 

Os órgãos de GC, como os conselhos, poderiam ser concebidos no intuito de reduzirem a 

complexidade, facilitando a cooperação e a coordenação entre as partes interessadas. A 

resolução dos conflitos de interesses é vista como resultado de um processo contínuo de 

negociação política entre os membros de várias coalizões que possuem interesses na 

organização. Portanto, essa perspectiva da governança desconsidera que os conselheiros 

possuem um objetivo previamente definido e que irão racionalmente chegar a uma decisão 

unificada que maximizará o valor da organização. 

 

Corroborando, Adams et al (2011) identificaram que poucos estudos foram realizados para 

entender como os conselheiros decidem, em especial, em relação aos interesses conflitantes 

dos acionistas e dos demais stakeholders. Para os autores, muito “barulho” foi feito em 

relação à discussão da real função das organizações, porém poucos estudos empíricos foram 

realizados sob a ótica dos conselheiros. Complementando, Vintiadis (2004) defendeu que, 

para garantir uma atuação ética e evitar que as organizações sejam mal conduzidas, as 
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lideranças devem ser mais ativas. Dessa forma, é preciso que os conselheiros tenham não só 

comportamento ético, mas também uma atuação ativa que possa afetar toda a organização.  

 

Esse ângulo de análise envolve o interesse deste estudo, a responsabilidade social. Portanto, 

interessa saber qual a perspectiva que os conselheiros possuem em relação à RSC. Antes 

disso, é preciso entender qual o relacionamento existente entre as temáticas da GC e da RSC. 

 

 

2.2.5 Governança e Responsabilidade Social Corporativa  

É cada vez mais aceito e convencionado que as organizações devem alargar as suas bases de 

atuação do curto prazo para o longo prazo, incluindo os impactos sociais, ambientais e 

econômicos. Além disso, espera-se que as organizações gerem e mantenham valor no longo 

prazo, se mantendo sustentáveis. É nesse sentido que é abordado o inter-relacionamento entre 

GC e RSC, ou seja, de que forma essas duas temáticas contribuem para que as organizações 

visem o longo prazo na busca de se manterem viáveis.  

 

Conforme Jamali et al (2008), sob a égide da CG, as empresas são incentivadas a promover a 

ética, equidade, transparência e prestação de contas em todas as suas relações, e é esperado 

que continuem gerando lucros no longo prazo e mantendo os mais altos padrões de 

governança. No entanto, as decisões de uma empresa também devem estar alinhadas com os 

interesses das diversas partes interessadas (FREEMAN, 1984). Por isso, as empresas precisam 

também manter suas atividades em sintonia com a ética e as aspirações legais da sociedade. 

Isto recai no âmbito da RSC, que tem atraído cada vez mais atenção nos últimos anos em 

relação à forma como as empresas abordam suas interações com seus diversos públicos. Já 

essa crescente preocupação das empresas com as práticas de responsabilidade social recai no 

escopo da governança, que é a responsável pelo direcionamento das empresas. 

 

Nesse contexto, Alves (2001) sugeriu que, para compreender melhor a concepção da 

responsabilidade social, é necessário analisá-la à luz do conceito da governança. Segundo 

Ferreira (2004), a prática da boa governança, associada aos aspectos básicos da 

responsabilidade social, está afetando e alterando o dia a dia das empresas, cujo diferencial 

competitivo também é imbuído por uma postura ética. Ashley e Macedo-Soares (2001) 

propuseram que é necessário haver uma incorporação da filosofia da responsabilidade social à 

governança das transações negócio-sociedade, percorrendo toda a rede de stakeholders para 
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que o próprio conceito de responsabilidade social nos negócios se torne sustentável. Para 

Devinney et al (2013), as estratégias e políticas de RSC representam aspectos críticos das 

escolhas que a empresa ou, mais precisamente, seus acionistas e administradores, fazem sobre 

como a organização será governada. 

 

Fassin e Rossem (2009) fizeram questão de lembrar que apesar dos conceitos de governança e 

responsabilidade social terem evoluído em paralelo, ambos se iniciaram a partir de diferentes 

origens e foram desenvolvidos ao longo de linhas separadas. GC emanou do ponto de vista do 

acionista, que está cada vez mais apelando para a transparência e prestação de contas, 

enquanto RSC surgiu a partir de outros grupos interessados, que demandaram uma postura 

socialmente e ambientalmente correta das empresas, e maior transparência em suas ações. A 

introdução da governança e da responsabilidade social no mundo dos negócios pode ser vista 

como respostas empresariais às críticas de diferentes lados.  

 

No entanto, ambos os conceitos têm um componente ético que os ligam. Muitas empresas se 

referem explicitamente à ética na sua estrutura de governança e em seus projetos e 

publicações de responsabilidade social. A relação entre os conceitos relacionados à 

governança, responsabilidade social e ética nos negócios fica evidenciada nos sites e 

relatórios das corporações. Missão, visão e valores cada vez mais se referem à governança 

corporativa, responsabilidade social e ética nos negócios. Algumas empresas colocam a 

responsabilidade social em primeiro plano na sua política de comunicação, enquanto outras 

focam na governança corporativa (FASSIN; ROSSEM, 2009).  

 

Isto posto, cabe lembrar que esta pesquisa parte da premissa de que RSC e GC são dois lados 

de uma mesma moeda, não podendo ser tratados separadamente. Se um lado da moeda for 

uma pobre GC com demonstrações financeiras fraudulentas, por exemplo, o outro lado vai ser 

pobre em RSC (BHIMANI; SOONAWALLA, 2005). Assim, GC e RSC são componentes 

complementares e coexistentes num mesmo continuum, o da Responsabilidade Corporativa 

(JAMALI et al, 2008). A GC é requisito fundamental da responsabilidade social, sendo seu 

pilar de sustentação (ELKINGTON, 2006). As empresas possuidoras de uma boa GC tendem 

a ser geridas de forma socialmente responsável, com padrões éticos em conformidade com as 

normas aceitas pela sociedade (HO, 2005). 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8683.2008.00702.x/full#b8
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8683.2008.00702.x/full#b21
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Nessa visão holística, os autores adotaram o conceito de responsabilidade corporativa, que é 

utilizado pelo IBGC. A organização, ao ter uma postura ética, transparente, ambientalmente e 

socialmente correta e sustentável, está exercendo sua responsabilidade, ou seja, dentro do 

termo corporativo estão incluídas todas as responsabilidades da empresa.  

 

Porém, esse relacionamento entre RSC e GC não é tão simples. Como lembraram Aguilera et 

al (2006) e Fassin e Rossem (2009), a incorporação da RSC na pauta de GC depende, em 

grande medida, do ambiente institucional. A atuação responsável da empresa vai depender das 

pressões institucionais que ela irá receber do ambiente, sejam elas formais ou informais. 

Nesse sentido, Kang e Moon (2012) acrescentaram que GC é um elo entre as instituições da 

sociedade e a RSC, e para a RSC avançar, é preciso que ela seja suportada pelos arranjos 

institucionais, que também precisam evoluir da mesma forma que a RSC. Ou seja, para as 

empresas agirem cada vez mais de forma responsável, é preciso que as instituições legais e 

informais evoluam a sua forma de atuação, garantindo um ambiente propício para padrões 

éticos e responsáveis.  

 

Nesse sentido, Jamali et al (2008) indicaram, em sua pesquisa com empresas libanesas, a 

governança como sendo praticamente a aplicação da letra da lei, enquanto que a 

responsabilidade social representaria o espírito da lei, ou então, que governança seria a 

maneira de executar o negócio, enquanto responsabilidade social representaria efetivamente a 

consciência do negócio. Em outras palavras, enquanto os padrões de governança podem ser 

necessários para garantir a proteção contra os abusos, estes não podem substituir uma 

sensação geral de responsabilidade nos negócios, que vai além da letra da lei. De forma 

complementar, Devinney et al (2013) observaram a RSC como sendo um exemplo da “nova 

governança”, na qual as organizações que atuam em regimes transnacionais teriam a RSC 

como fontes de regulamentação dos negócios. 

 

Não obstante, Beltratti (2005) colocou que GC e RSC são mecanismos usados pelas empresas 

para regular suas operações a fim de se adequarem às exigências do mercado/ambiente 

institucional. Além disso, o autor enfatizou que os escândalos que assolam o mundo 

corporativo são falhas tanto de GC quanto de responsabilidade social, pois um sistema eficaz 

de GC serve para evitar ações ilegais dos agentes contra as partes interessadas, enquanto que 

um código de conduta responsável pode evitar comportamentos que são legais, mas 
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inadequado, por causa de suas consequências sobre a sociedade em que a organização está 

inserida.  

 

Miranda e Amaral (2011) acrescentam que a RSC está conectada à GC mediante a gestão de 

risco. Assim, a melhora dos resultados financeiros oriundos da administração dos riscos e das 

oportunidades visualizadas pela RSC é uma importante questão de governança, dado que os 

gestores possuem responsabilidades fiduciárias. 

 

Para Beltratti (2005), GC e RSC são, portanto, complementares em sua formação da função-

objetivo e das restrições corporativas. Elas reforçam a visão moderna da empresa como uma 

instituição que não desconsidera partes interessadas relevantes na sua busca por geração de 

valor. A empresa moderna e socialmente responsável pode ir além da busca pelo lucro 

contábil se perceber que esta postura ignora condições relevantes para a criação de valor no 

longo prazo. O autor ainda acrescentou que empresas socialmente responsáveis são também, 

em geral, as mais respeitadas e lucrativas; o mesmo também aconteceria com as empresas que 

possuem uma boa GC. Assim, GC protege as partes interessadas, o que contribui para a 

longevidade da organização. Portanto, a relação positiva existente entre GC e RSC e o valor 

de mercado das empresas que contemplam essa relação sugere que o mercado é capaz de 

detectar essas companhias como as melhores, não considerando somente os aspectos 

relacionados ao lucro. Shahin e Zairi (2007) acrescentaram que a RSC deve ser um sistema de 

gestão fornecedor de uma visão holística para o negócio, contribuindo para o 

desenvolvimento do sistema de governança.  

 

 

2.2.6 Perspectiva dos Conselheiros de Administração em relação à RSC 

Como visto, governança e responsabilidade social são conceitos interligados e dependentes. 

Diante disso, alguns pesquisadores buscaram estabelecer relações entre as duas temáticas 

tentando entender como uma poderia influenciar no desenvolvimento da outra e, em especial, 

como os conselheiros tendem a visualizá-las. 

 

Jo e Harjoto (2011), por exemplo, analisaram dados de mais de 300 empresas e identificaram 

que empresas com um conselho mais independente e uma maior participação acionária de 

organizações institucionais possuíam um maior grau de RSC. Além disso, os autores 

sugeriram, por meio de testes estatísticos, que a relação ente GC e RSC teria impacto positivo 
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sobre o valor da empresa. Conforme as correlações dos dados, empresas socialmente 

responsáveis tinham como características um conselho mais ativo, conselheiros independentes 

e uma maior participação acionária institucional.  

 

Esa e Ghazali (2012) descobriram que, na Malásia, o tamanho do conselho está positivamente 

relacionado com as divulgações de informações referentes à RSC. Assim, os autores 

sugeriram que os conselhos com mais membros têm uma experiência diversificada, estando 

expostos a uma maior discussão a respeito das atividades sociais corporativas e, portanto, 

divulgam mais as ações referentes a essas atividades. 

 

Zhang et al (2013) sugeriram que uma estrutura deliberada dos órgãos da governança para 

tratar da RSC pode ser uma abordagem eficaz no desenvolvimento da legitimidade moral da 

empresa. Esse estudo indicou que conselheiros do sexo feminino e independentes estão 

positivamente relacionados a uma atuação socialmente responsável. Complementando, Post et 

al (2011) pontuaram que conselheiros com idade mais avançada também estão positivamente 

correlacionados com a atuação socialmente responsável das empresas. 

 

Vale ressaltar que os conselheiros estariam ampliando o seu escopo de atuação ao 

participarem das diretrizes estratégicas das organizações, podendo a RSC ser considerada um 

aspecto estratégico capaz de aumentar o capital reputacional e gerar valor para as 

organizações. Portanto, todos os conselheiros poderiam estar atentos às questões voltadas para 

a RSC, não devendo ser privilégios de um ou outro grupo. Não custa lembrar, que a legislação 

brasileira é clara quanto ao papel dos conselhos de administração como o órgão responsável 

por dar a orientação geral dos negócios da companhia. Entretanto, entre o legal e o real pode 

existe um hiato. Por isso, fala-se em ampliação do escopo de atuação dos conselheiros, dado 

que estudos apontam na direção do balanceando, por parte dos conselheiros, das típicas 

funções de controle e monitoramento com as questões estratégicas das organizações. 

 

Cramer e Hirschland (2006) sugeriram que os conselhos estão desenvolvendo novas 

estruturas para considerar as questões sociais e ambientais, pois as formas tradicionais não 

conseguiram atendê-las. Porém, mesmo com essas mudanças, que expandiram os deveres 

fiduciários dos conselheiros, os autores sugeriram que talvez os conselheiros possam, ainda, 

não estar preparados para lidar com essas questões emergentes.  
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Para checar os apontamentos de Cramer e Hirschland (2006), poucos estudos foram 

realizados com o intuito de levantar a opinião dos conselheiros sobre responsabilidade social 

e como eles respondem às questões relacionadas ao tema. Ibrahim et al (2003) já haviam 

salientado que a academia tem preferido abordar o topo da organização sobre a perspectiva da 

diretoria executiva. O conselho de administração, entretanto, segundo os autores, ofereceriam 

insights interessantes, uma vez que decide sobre a condução estratégica da organização e 

como ela irá gerar e manter valor no longo prazo. 

 

Ingley (2008) tentou preencher essa lacuna ao aplicar um questionário com mais de 400 

conselheiros da Nova Zelândia. Os respondentes desse estudo consideraram que as principais 

tarefas do conselho de administração seriam: envolvimento na estratégia corporativa, 

avaliação do CEO e determinação do risco que a organização pode se expor. Revisar as 

responsabilidades sociais da empresa foi considerada uma tarefa com menor nível de 

importância em relação às demais. 

 

Ingley (2008) sugeriu que a responsabilidade social ainda tem muito a evoluir para se mover 

ao centro das discussões corporativas e ser considerada como aspecto chave da estratégia 

empresarial pelos conselheiros. As descobertas sugerem que os conselheiros têm uma visão 

estreita de seu dever fiduciário, que é mais perto do modelo do acionista do que da abordagem 

dos stakeholders.  

 

Já Ibrahim et al (2003) aplicaram um questionário com 307 conselheiros americanos de 

empresas de serviço, comparando os conselheiros internos com os externos. Os resultados 

demonstraram que ambos os grupos de conselheiros possuem uma visão parecida em relação 

às questões éticas e legais da RSC. Quanto às dimensões econômicas e discricionárias, os 

conselheiros externos estão mais propensos às discricionárias, enquanto os internos às 

econômicas.  

 

Na visão dos autores, os conselheiros externos apresentam uma maior capacidade de resposta 

às necessidades da sociedade, enquanto que na área econômica eles teriam menos 

conhecimento interno. Quanto aos internos, a lógica se inverteria: eles estariam tendo mais 

contato com as questões da empresa e, por consequência, sofrendo pressões para o alcance 

dos resultados econômicos, por isso estariam mais sensíveis a essas questões.  
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Outro estudo que buscou contribuir para o campo foi o de Petrovic‐Lazarevic (2008). 

Observando as empresas de construção civil da Austrália, a pesquisadora realizou 85 

entrevistas com os membros dos conselhos de administração, fornecedores, colaboradores, 

clientes e representantes da comunidade de 17 de grandes corporações. Os principais 

resultados apontaram que as empresas estão mudando suas estruturas de governança para 

atender melhor aos princípios da RSC. Foi constatado também que, em geral, os conselheiros 

externos tendem a ter um envolvimento maior com as questões sociais. 

 

Também na Austrália, Kemp (2011) entrevistou 40 membros dos conselhos das cinco maiores 

empresas daquele país e identificou que a direção estratégica para a cidadania corporativa 

dessas empresas deve ser determinada pelo topo da organização. Os membros do conselho 

devem definir as principais questões, as partes interessadas e as esferas de influência que são 

relevantes para a RSC. Para isso, devem ser dotados de certas habilidades e conhecimentos. 

Ser membro do conselho, portanto, requer uma compreensão completa do desempenho 

passado, presente e futuro da empresa para pode tomar decisões adequadas. Conforme o 

estudo, um número surpreendente de conselheiros tem pouca ou nenhuma experiência nos 

negócios em que está atuando, o que dificulta uma atuação ampla e condizente com os novos 

desafios da GC. 

 

No Brasil, o IBGC (2009a) publicou um estudo sobre os desafios vividos por agentes de 

governança em relação à questão da sustentabilidade. Foram entrevistados sete agentes, entre 

conselheiros e executivos. Dentre as consideradas “pedras no caminho” para uma gestão 

sustentável, os agentes de governança consideraram quatro macro questões: equilibrar ganhos 

de curto prazo com posturas mais ligadas à sustentabilidade; resistência dos indivíduos que 

compõem a organização; resistência da organização, enraizada pela cultura organizacional; e  

contexto de negócios e ambientes regulatórios. Cada tópico do relatório apresenta uma 

passagem dos entrevistados que caracterizam esses desafios: 

 

 “como incorporar métricas de sustentabilidade no dia a dia dos negócios em um 

mercado que é movido pelo bônus no final do ano?” (IBGC, 2009a, p. 22). 

 “o que atrapalha não é [só] o que não sabemos, mas aquilo que [achamos] que temos 

certeza” (IBGC, 2009a, p. 23). 

 “mudar a cultura leva a medidas impopulares e não necessariamente combinam com a 

cultura do acionista. [...] Mesmo quando o acionista está convencido de que é necessária 
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uma gestão sustentável, convencer os executivos da necessidade de mudar quando se 

„está ganhando o jogo‟ é complicado” (IBGC, 2009a, p. 24-25). 

 “na primeira vez que falamos disso (questões ambientais) num órgão de classe, a reação 

não foi boa, pois havia um medo de que isso chamasse a atenção dos órgãos reguladores 

e criasse um problema para todos” (IBGC, 2009a, p. 25). 

 

Entre os principais caminhos apontados pelos entrevistados, seis foram os mais recorrentes: 

mudança cultural; governança corporativa; alinhamento, diálogo e comunicação; mapeamento 

e mensuração; criatividade e inovação; e compromisso e convicção. Analisando o que os 

entrevistados falaram a respeito de GC, percebe-se que a boa governança ajuda a disseminar 

um processo de busca por transparência e legitimidade. A organização que procura ter uma 

gestão sustentável deve praticá-la em seu todo. Por fim, o relatório propõe uma reflexão entre 

os valores pessoais e profissionais das pessoas. Para os entrevistados, a mudança começa de 

dentro para fora – do indivíduo para a organização e da organização para a cadeia de valor. 

Não deve haver um ser profissional e um ser pessoal, os dois são os mesmos, a conduta ética 

do agente como pessoa deve estar alinhada com a sua conduta profissional. 

Quatro anos depois, o IBGC (2013a) entrevistou novamente sete agentes da governança, 

dessa vez somente conselheiros, para tentar entender de que maneira alguns conselhos de 

administração vêm lidando com a sustentabilidade. Foram coletados dados de empresas 

listadas que fizessem parte da carteira do ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, da 

BM&FBOVESPA em 2011, e que atendessem a dois dos três seguintes critérios: fazer parte 

do IGC, Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada; elaborar relatório anual 

seguindo as diretrizes da GRI, Global Reporting Initiative; contar com um Comitê de 

Sustentabilidade ou equivalente, devidamente formalizado.  

 

Uma das constatações do estudo foi a de que a inserção da temática da sustentabilidade nos 

conselhos ocorreu tanto por iniciativa de um de seus membros como em função de fatos 

relacionados a compromissos, valores ou crenças – em alguns casos, tornando-se tema 

constante ou mesmo fazendo parte das reuniões de discussões esporádicas e específicas.  

 

Quanto à conceituação do que seria sustentabilidade, as definições dos conselheiros variaram 

desde não se ter uma definição própria até se definir como sendo algo tão amplo como a vida. 

Em geral, os entrevistados manifestaram a sua visão do termo ou indicaram uma definição de 

referência conhecida, como o triple bottom line ou os documentos do ETHOS. Tal 
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constatação suscita a perceptiva do fenômeno como algo sendo socialmente construído, cuja 

definição do termo depende da realidade vivência e apreendida.  

 

O estudo também observou a estrutura criada dentro do sistema de governança para tratar do 

assunto. Todas as empresas entrevistadas criaram algum tipo de órgão de apoio, direto ou 

indireto, para o Conselho no que diz respeito à sustentabilidade. As estruturas criadas foram 

desde Comissões (apoio indireto), passando por Comitês (apoio direto) que tratam do tema 

sem destacá-lo na sua denominação (ex.: Comitê de Estratégia), até Comitês de 

Sustentabilidade propriamente ditos.  

 

Outra constatação foi a de que o tema ainda não é fator relevante para a escolha dos 

conselheiros. O conhecimento e a experiência que o conselheiro detém em relação ao tema 

não é uma das principais exigências no momento de escolher novos conselheiros, somente na 

composição do comitê de sustentabilidade é que isso é levado em consideração e para tanto 

são contratados especialistas externos para compor o comitê. Por fim, em relação à inserção 

estratégica do tema na agenda dos conselhos, a opinião dos conselheiros foi bem ampla, indo 

desde um desafio imediato de risco até a ponderação sobre o comportamento dos 

consumidores no futuro, passando pelos diversos stakeholders, incluindo os do mercado de 

capitais. 

  

Apesar de escassos, os estudos apontam para uma tendência dos conselheiros estarem 

preocupados com as questões referentes à RSC, mesmo que eles ainda não dominem 

completamente o campo. Pode-se supor ainda que os conselheiros reconhecem que suas 

funções estão atreladas ao direcionamento das estratégias corporativas e que a temática da 

RSC estaria tendo, cada vez mais, peso na equação estratégica da organização, o que recairia 

sobre o escopo de responsabilidade do conselho. Todavia, há um consenso entre os estudiosos 

que o caminho para que a gestão responsável nas organizações ocorra é longo e ainda está 

longe se ser percorrido em sua totalidade.   
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3 METODOLOGIA 

 

 

Nesta seção, estão descritos os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. Para 

tanto, esta seção foi dividida em quatro partes referentes: 1) descrição do método 

empreendido; 2) população, amostra e respondentes; 3) instrumento de coleta utilizado junto 

aos conselheiros; e 4) coleta e análise dos resultados. 

 

 

3.1 Método 

 

O intuito de se atentar para a metodologia de um estudo consiste em aperfeiçoar os 

procedimentos e critérios utilizados no mesmo. Dessa forma, a ciência busca captar a 

realidade e a metodologia trata de possibilitar as formas como isso pode ser alcançado. O 

método, então, seria o caminho escolhido para se chegar a um determinado objetivo 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). No detalhamento do caminho, é necessário caracterizar a 

pesquisa, para que se possa ter uma visão clara daquilo que está sendo operacionalizado, na 

busca pela construção do conhecimento.  

 

O estudo pode ser caracterizado como exploratório e descritivo. A pesquisa exploratória é 

utilizada quando o campo de conhecimento não se encontra consolidado. Conforme Cooper e 

Schindler (2011), este tipo de pesquisa permite o desenvolvimento de conceitos de forma 

mais clara, o estabelecimento de propriedade e a proposição de definições operacionais. Hair 

Jr. et al (2005) acrescentam que a pesquisa exploratória não se propõe a testar hipóteses 

específicas de pesquisa, mas sim propô-las para serem testadas no futuro. 

 

Poucas pesquisas foram realizadas com conselheiros de administração, em especial no Brasil. 

Se forem considerados somente os estudos relacionados aos temas que envolvem a RSC, eles 

se reduzem aos dois estudos do IBGC (2009a; 2013a). Por isso, optou-se por uma vasta 

revisão na literatura acadêmica, como sugerido por Hair Jr. et al (2005), para tentar 

estabelecer perspectivas que ajudassem a construir uma compreensão inicial das percepções e 

dos entendimentos sobre responsabilidade social por parte dos conselheiros de administração, 
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bem como o escopo de atuação dos mesmos nas organizações. Feita esta análise, partiu-se 

para a pesquisa descritiva. 

 

A pesquisa descritiva se propõe a descrever características de determinada população ou 

fenômeno. De acordo com Cooper e Schindler (2011), busca-se saber aspectos relacionados 

ao quem, o que, quando, onde e como, além de fazer estimativas das proporções de uma 

população e descobrir associações entre diferentes variáveis. Hair Jr. et al (2005) acrescentam 

que a coleta de dados acontece de forma estruturada, no caso deste estudo por meio de um 

questionário. 

 

Em busca de descrever as características dos conselheiros de administração certificados pelo 

IBGC, optou-se pela realização de um estudo transversal mediante um survey. Segundo Hair 

Jr. et al (2005), em estudos transversais os dados são coletados em um único ponto no tempo 

e sintetizados. Os surveys caracterizam os estudos transversais, nos quais os pesquisadores 

investigam uma amostra para descrever as características da população.  

  

Conforme Babbie (2005), survey é uma ferramenta de pesquisa indicada para os casos em que 

se pretende obter dados ou informações quantitativas sobre peculiaridades, ações ou opiniões 

de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por 

meio de um instrumento de pesquisa ou questionário. Dessa forma, as pesquisas do tipo 

survey são realizadas para se entender a população maior da qual a amostra foi inicialmente 

selecionada. A população, a amostra e os respondentes são descritos a seguir. 

 

 

3.2 População, Amostra e Respondentes  

 

A população é um conjunto de elementos que possuem características que serão objeto de 

estudo, já a amostra é uma fração da população escolhida de acordo com algum critério que 

garanta uma representatividade para o estudo (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). A população 

deste estudo, conforme estabelece o problema de pesquisa, é formada pelos conselheiros de 

administração que atuam no Brasil. Diante da dificuldade de abordar todos os conselheiros, 

pois os mesmos encontram-se espalhados pelas diversas regiões do país e por múltiplas 

organizações, optou-se por retirar uma amostra dos conselheiros cadastrados no BCC, Banco 

de Conselheiros Certificados, do IBGC.  
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Pode-se caracterizar a amostra deste estudo como sendo por julgamento, já que o pesquisador 

selecionou os elementos que compuseram a amostra. Um exemplo desse tipo de amostra é 

escolher um grupo de especialistas sobre uma questão específica (HAIR JR. et al, 2005). No 

caso deste estudo, os especialistas são os conselheiros certificados pelo IBGC, considerados 

sujeitos detentores de conhecimento, prático e/ou teórico, em governança e que por sua 

própria atuação devem ter uma opinião formada sobre como lidar com a temática da RSC nos 

múltiplos contextos organizacionais.  

 

Em 2009, o IBGC lançou o programa de certificação de conselheiros com o intuito de 

oferecer padrões de profissionalismo e conduta para os conselheiros que atuam no Brasil. 

Desta iniciativa, surge o BCC do IBGC, ferramenta que possibilita o cadastro, pesquisa e 

consulta com maior facilidade e agilidade tanto para os candidatos, quanto para as empresas 

interessadas na escolha de profissionais que desempenham ou tenham desempenhado a 

atividade de conselheiro de empresas. Os últimos números divulgados pelo Instituto 

mostraram que, em 2011, existiam 592 profissionais certificados, crescimento de 74% em 

relação ao ano de 2010, e que 68 empresas já haviam consultado o banco. Até fevereiro de 

2012, último número divulgado, o programa já contava com 657 conselheiros certificados 

(IBGC, 2012). 

 

Diante do crescimento desse banco de dados, o que pode denotar um reconhecimento do 

mercado e da importância creditada ao IBGC como o principal órgão fomentador da GC no 

Brasil, considera-se que esse grupo de conselheiros possa ser representativo para a população 

de conselheiros, pois eles estão certificados para atuar nas principais corporações brasileiras. 

Logo, deveriam possuir uma opinião formada sobre questões emergentes à temática da 

governança, como a responsabilidade social e a ampliação do papel dos conselheiros nos 

processos de GC. 

 

Atualmente, um conselheiro pode ser certificado pelo IBGC de duas formas: exame ou 

experiência. Na primeira, o candidato deve atender aos seguintes requisitos: ter atuado 

durante três anos como conselheiro de administração ou quaisquer outras nomenclaturas 

utilizadas para esta atividade; ou três anos como executivo de primeiro escalão em quaisquer 

organizações; ou ainda ser um especialista em governança. Atendendo qualquer um desses 

requisitos, o candidato é submetido a uma prova de governança corporativa, contabilidade e 
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finanças, ambiente regulatório e legislação, e gestão estratégica. Na outra forma de 

certificação, o candidato não precisa submeter-se a um exame, basta que ele comprove 

experiência profissional de pelo menos seis anos em conselhos de administração ou quatro 

anos de experiência em conselhos de administração, acrescido de mais quatro anos de 

experiência como executivo de primeiro escalão. Vale lembrar que, para o IBGC, as funções 

de executivo de primeiro escalão são: diretor presidente, diretor vice-presidente, diretor 

executivo estatutário, diretor financeiro e de operações, e outras nomenclaturas utilizadas para 

definir a função executiva na linha de frente das organizações, devendo todas estas funções 

constar do estatuto social da organização (IBGC, 2013d, 2013e). 

 

No intuito de entender melhor como opera o BCC, foi feita uma entrevista por e-mail com o 

gerente de certificações do IBGC, responsável por liberar o acesso junto aos conselheiros 

certificados, para que pudesse ser aplicado o questionário deste estudo.  

 

Segundo ele, o programa de certificação do IBGC teve algumas fontes de inspiração de outros 

países, como os programas da National Association of Corporate Directors – EUA, do 

Institute of Corporate Directors – Canadá e do Institute of Directors – Reino Unido. Após 

quatro anos de lançamento do programa do IBGC, o gerente ressaltou que o mesmo cumpriu 

o planejamento da época em que surgiu, mas novos desafios emergiram. Os próximos passos 

do programa serão: expandir a base de conselheiros, com foco nos mais experientes que 

detém assentos nas empresas listadas na BM&FBOVESPA; e incentivar as empresas médias e 

grandes no sentido de mostrar as vantagens de trabalhar com conselheiros certificados, pois as 

consultas por parte das organizações ao banco ainda encontra-se abaixo do esperado. 

 

Feita essa explanação sobre o programa, descreve-se, agora, o processo de amostragem. A 

primeira informação que se deve ter em mente é que todos os conselheiros certificados podem 

fazer parte do BCC, desde que estejam em dia com as obrigações financeiras junto ao IBGC. 

Além disso, o Gerente de Certificações acrescentou que existe uma CCI, Comunidade de 

Conselheiros Certificados do IBGC, que objetiva promover eventos mensais de educação 

continuada e networking entre os conselheiros. É interessante destacar a CCI, pois ela foi um 

dos meios de divulgação dos questionários  

 

Com essas informações, percebe-se que dos mais de 600 conselheiros certificados pelo IBGC, 

nem todos pertencem ao BCC. Para esta pesquisa, foram disponibilizados os e-mails de todos 
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os conselheiros que faziam parte do BCC e estavam na CCI, totalizando 440 conselheiros. 

Desses, dois foram excluídos diretamente, pois participaram da fase de pré-teste do 

instrumento de coleta. Outros 25 conselheiros estavam com problemas no cadastro do e-mail. 

Portanto, o questionário foi enviado para 413 conselheiros. Adicionalmente, o link da 

pesquisa foi compartilhado no grupo fechado do BCC na rede social Linkedin.   

 

Ao todo, foram coletados 128 questionários, que corresponde a 31% de retorno. Se for 

comparado com outros estudos que levantaram a opinião de conselheiros, observa-se que a 

taxa de retorno está na média ou acima de outras pesquisas. No Brasil, o estudo de Muritiba et 

al (2009) coletou 36 respostas do mesmo grupo de conselheiros certificados e Guerra (2009) 

trabalhou com 122 respostas de administradores de empresas listadas na BM&FBOVESPA, 

entre eles 104 conselheiros, obtendo um percentual de respostas próximo aos 15%. No âmbito 

internacional, Ibrahim et al (2003) tiveram um retorno de 32,5% de conselheiros de 

companhias norte-americanas; Ingley (2008) obteve 418 respostas de um total de 2.500 

conselheiros neozelandeses, totalizando 16,7% de retorno; e Adams et al (2011) obtiveram 

36,6% de retorno de empresas listadas na Suécia.   

 

O detalhamento dos respondentes está apresentado na próxima seção.
8
 A seguir, será 

explicitada a forma como foi desenhado o questionário aplicado junto aos conselheiros. 

 

 

3.3  Instrumento de Coleta  

 

O instrumento de coleta foi desenvolvido conforme a literatura pesquisada e os objetivos 

propostos pela pesquisa. Com o questionário desenvolvido, foi realizado pré-teste com dois 

conselheiros certificados pelo IBGC, que são membros do conselho deliberativo do ETHOS e 

possuem vasta experiência como conselheiros. O objetivo era averiguar se a forma do 

questionário estava adequada, se havia algum item de difícil compreensão ou não estava 

adequado à linguagem dos conselheiros. Além disso, os dois conselheiros opinaram sobre o 

conteúdo das perguntas, sugerindo inclusões ou exclusões conforme o objetivo do estudo e a 

realidade das organizações em que os conselheiros do Brasil atuam. Analisadas as sugestões, 

o questionário ficou dividido em quatro blocos: 

                                                           
8
 O detalhamento encontra-se na subseção 4.1 Perfil dos Conselheiros, pág.101. 
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 o Papel de um conselheiro; 

 justificativas/motivos para as organizações adotarem a responsabilidade social em suas 

práticas; 

 itens considerados relevantes por um conselheiro quando toma decisões a respeito de 

temas relacionados à responsabilidade social; 

 identificação do conselheiro. 

 

Os três primeiros blocos são referentes às opiniões dos respondentes e estão atrelados a algum 

objetivo específico deste estudo. O bloco inicial refere-se aos dois primeiros objetivos 

específicos do estudo, que são: verificar se os conselheiros de administração teriam uma visão 

ampliada do seu escopo de atuação, envolvendo-se com as questões estratégicas das 

organizações; e levantar a percepção dos conselheiros em relação às questões relacionadas à 

RSC dentro do escopo de suas atividades.  

 

Para tanto as perguntas desse bloco foram dividas em três dimensões: tradicional, estratégia e 

responsabilidade social. Dessa forma, buscou-se saber se os apontamentos da literatura são 

condizentes com a amostra estudada, na qual os conselheiros estariam mais envolvidos com 

as questões estratégicas da organização, ao invés de se preocuparem somente com as questões 

de controle e monitoramento (tradicional). Além disso, foi levantada a percepção dos 

conselheiros em relação às questões relacionadas à RSC dentro do escopo de suas atividades. 

 

A base para essas assertivas foi extraída principalmente de três fontes. A primeira foi a Lei 

das S/A, que estabelece as obrigações legais dos conselhos de administração. A segunda, o 

código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC, que sugere quais seriam as 

competências do conselho, além das requeridas por lei. Por fim, algumas assertivas do 

trabalho de Ingley (2008), que inquiriu conselheiros de administração neozelandeses em 

relação o papel dos conselhos e as competências dos conselheiros. 

 

De forma adicional, foram aportadas outras contribuições da literatura para que ajudassem no 

alcance dos objetivos do estudo. Nesse bloco, o conselheiro podia assinalar sua resposta numa 

escala do tipo Likert que variava de 1 a 6, na qual 1 era não relevante e 6 era totalmente 

relevante. O Quadro 4 apresenta o exposto.  
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Quadro 4 – Primeiro bloco de assertivas. 

 

 

Assinale o grau de relevância de cada atividade abaixo para o trabalho de um conselheiro 

 

Dimensões Assertivas 
Fundamentação 

Teórica 

Tradicional 

1. Eleger e destituir a diretoria executiva.  
Lei das S/A  

IBGC (2009b) 

2. Monitorar e avaliar a diretoria executiva. 
Lei das S/A  

IBGC (2009b) 

3. Maximizar dividendos para os acionistas.  
Friedman (1970) 

Levitt (1958) 

4. Estabelecer as atribuições da diretoria executiva.  Lei das S/A 

5. Convocar a assembleia geral.  Lei das S/A 

6. Deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição.  Lei das S/A 

7. Escolher e avaliar a auditoria independente. 
Lei das S/A  

IBGC (2009b) 

8. Estabelecer a política de remuneração da diretoria 

executiva (salários e bônus). 

IBGC (2009b) 

Estratégia 

9. Determinar qual o nível de risco ao qual a organização pode 

se expor.  

IBGC (2009b) 

Ingley (2008) 

10. Gerar valor no longo prazo para os acionistas. Ingley (2008) 

11. Estabelecer um plano de sucessão para a diretoria 

executiva. 

IBGC (2009b) 

12. Dar parecer sobre o relatório da administração e as 

demonstrações financeiras. 

Lei das S/A 

13. Orientar o processo de definição das ferramentas e os 

indicadores de gestão. 

IBGC (2009b) 

14. Decidir sobre a política de gestão de pessoas.  IBGC (2009b) 

15. Definir as diretrizes e políticas da organização. IBGC (2009b) 

16. Ser mentor do CEO.  Ingley (2008) 

17. Definir a estratégia da organização.  

Ingley e Van Der 

Walt (2001) 

Muritiba et al (2009) 

18. Zelar pela longevidade da organização.  Ingley (2008) 

19. Avaliar e acompanhar o plano estratégico da organização. IBGC (2009b) 

Responsabilidade 

Social 

20. Zelar pelo cumprimento do código de conduta/ética. IBGC (2009b) 

21. Fazer com que a empresa atue conforme as normas e os 

padrões da sociedade. 

North (1990) 

Machado Filho e 

Zylbersztajn (2004) 

22. Decidir sobre as diretrizes de responsabilidade social da 

organização.  

Ingley (2008) 

Kemp (2011) 

23. Zelar para que as atividades da organização sejam 

conduzidas de forma ética e responsável.  

Ingley (2008) 

Schwartz e Carroll 

(2008) 

24. Definir os valores e a filosofia da organização.  

Ingley (2008) 

Schwartz e Carroll 

(2008) 

25. Gerenciar as demandas dos stakeholders.  
Ingley (2008) 

Kemp (2011) 

26. Zelar pela transparência e lisura das atividades da 

organização.  

IBGC (2013) 

Schwartz e Carroll 

(2008) 

27. Deliberar sobre as políticas de relacionamento com os 

stakeholders.  

IBGC (2009b) 

Ingley (2008) 
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De maneira semelhante, foram elaborados quadros conceituais para embasar as assertivas que 

auxiliariam no alcance dos objetivos três e quatro deste estudo, que são: identificar qual o 

entendimento que os conselheiros possuem em relação à incorporação da temática da RSC 

nas agendas empresariais; e identificar quais os principais fatores seriam considerados pelos 

conselheiros quando precisassem decidir em relação à RSC. Os Quadros 5 e 6 apresentam as 

assertivas, conforme os respectivos objetivos. 

 

Quadro 5 – Segundo bloco de assertivas. 

 

Em relação às justificativas/motivos para as organizações adotarem a responsabilidade social em suas 

práticas, assinale o seu grau de discordância em relação a cada afirmação abaixo. 

 

Assertivas Fundamentação Teórica 

Empresas devem ter uma atuação socialmente responsável, a 

responsabilidade da empresa é ir além de criar empregos, pagar 

impostos e gerar lucros. 

Carroll (1979) 

Cheibub e Locke (2002) 

Schwartz e Carroll (2003) 

Carroll e Shabana (2010) 

Existe um contrato implícito na relação entre as empresas e a 

sociedade, empresas utilizam os recursos disponíveis na sociedade e 

essa, por sua vez, possui expectativas em relação à empresa. 

Carroll (1979, 1999) 

Cheibub e Locke (2002) 

Pereira e Campos Filho (2007) 

Schwartz e Carroll (2008) 

A aderência das empresas à responsabilidade social acontece por 

conta das pressões exercidas pelos consumidores, concorrentes, 

fornecedores, ONGs, governos e a sociedade como um todo. 

Machado Filho e Zylbersztajn (2004) 

Aguilera et al (2007)  

Jackson e Apostolakou (2010) 

Empresas buscam atuar de forma socialmente responsável para obter 

ganhos de reputação junto aos seus stakeholders. 

Fombrun, Gardberg e Barnett (2000)  

Gardberg e Fombrun (2006)  

Melo e Garrido-Morgado (2012) 

O mercado diferencia as empresas que são geridas de forma 

socialmente responsável. 

Beltratti (2005) 

Cajazeiras (2005) 

Porter e Kramer (2006) 

Empresas buscam formas de se manterem competitivas e sustentáveis 

e a responsabilidade social protege e cria valor para as organizações. 

Fombrun, Gardberg e Barnett (2000)  

Beltratti (2005) 

Schwartz e Carroll (2008) 

Sánchez, Sotorrío e Díez (2012) 

As empresas buscam interferir na dinâmica da sociedade, tentando 

transformar o ambiente mais propício para as suas próprias 

atividades.  

Cheibub e Locke (2002) 

Jaime (2005) 
Vasconcelos, Alves e Pesqueux (2012) 

A responsabilidade social é uma forma de legitimar a atuação da 

empresa perante a sociedade. 

Cajazeiras (2005) 

Campbell, Eden e Miller (2012) 

Empresas adotam a responsabilidade social em suas práticas por 

causa dos valores e das crenças dos seus fundadores e suas lideranças. 

Agle, Mitchell e Sonnenfel (1999) 

CEATS (2002) 

Hemingway e Maclagan (2004) 

Basu e Palazzo (2008 

Empresas adotam a responsabilidade social em suas práticas por 

causa dos valores e crenças de seus empregados. 

Hemingway e Maclagan (2004) 

Basu e Palazzo (2008) 

Van der Heijden, Driessen e Cramer 

(2010) 

 

De maneira semelhante ao primeiro bloco, o conselheiro, nesse segundo bloco, podia 

assinalar sua resposta numa escala do tipo Likert que variava de 1 a 6, na qual 1 era discordo 

totalmente e 6 era concordo totalmente. No terceiro bloco, o estilo de questão foi diferente. 
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Como o objetivo era conhecer quais os principais fatores considerados pelo conselheiro no ato 

da decisão, pediu-se para que os itens fossem ordenados de 1 a 9, sendo o 1 mais e o 9  menos 

importante. Dessa forma, o conselheiro deveria informar qual era o fator de maior 

importância, não podendo estimá-los de maneira semelhante. O objetivo foi evitar que ele 

assinalasse que todos os fatores eram importantes, sem distinção entre eles. Tal escolha se 

justifica porque os dois primeiros blocos informariam o que o conselheiro considera relevante 

em seu trabalho e quais as principais justificativas para as organizações adotarem a RSC, e 

todos os itens poderiam ser considerados relevantes. Enquanto no terceiro bloco, seria útil 

estabelecer uma ordem de prioridade dos fatores considerados na decisão deles e compará-los 

com os resultados dos outros dois blocos. Vale lembrar que, antes do conselheiro responder a 

esses dois blocos, foi apresentada a definição do princípio de Responsabilidade Corporativa 

do IBGC. O objetivo era que eles estivessem cientes de que responderiam assertivas 

relacionadas especificamente ao tema da RSC. 

 

Quadro 6 – Terceiro bloco de assertivas. 

 

Avalie os itens abaixo e ordene-os conforme a importância que você conferiria a eles caso precisasse 

tomar decisões como conselheiro a respeito de temas relacionados à responsabilidade social. 

 

Assertivas Fundamentação Teórica 

A geração de valor para a organização no curto prazo.  Assertiva de contraponto 

O ambiente em que a organização está inserida e as solicitações dos 

seus stakeholders. 

Beltratti (2005) 

Aguilera et al (2007) 

Jackson e Apostolakou (2010) 

A identidade da organização: missão, visão e valores.  Ingley (2008) 

O ambiente em que a organização está inserida e a regulação 

existente nele, por meio dos governos e suas instituições.  

Aguilera et al (2007) 

Matten e Moon (2008) 

Fassin e Rossem (2009) 

A geração de valor para a organização no futuro.  Fombrun, Gardberg e Barnett (2000) 

Jensen (2001)  

Schwartz e Carroll (2008) 

Sánchez, Sotorrío e Díez (2012) 

Se a organização poderá interferir na sociedade, propiciando um 

ambiente mais favorável para as suas próprias atividades.  

Cheibub e Locke (2002) 

Jaime (2005) 
Vasconcelos, Alves e Pesqueux (2012) 

Os valores e as crenças dos controladores da organização.  Agle, Mitchell e Sonnenfel (1999) 

Hemingway e Maclagan (2004) 

IPEA (2006) 

Basu e Palazzo (2008) 

O que as empresas concorrentes têm feito, para que a organização da 

qual sou conselheiro não fique defasada.  

Fonbrum (1996) 

Barnett e Hoffman (2008) 

Walker (2010) 

O setor em que a empresa atua. Fonbrum (1996) 

Jackson e Apostolakou (2010) 

Melo e Garrido-Morgado (2012) 
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Por fim, o quarto bloco trazia a caracterização dos conselheiros com o objetivo de ter algumas 

variáveis de controle. Primeiramente, foi perguntado o sexo, a idade e o grau de escolaridade. 

Posteriormente, foram feitos alguns filtros. O primeiro era se o respondente já havia atuado 

como conselheiro, pois não necessariamente todas as pessoas do BCC já atuaram como 

conselheiro. Caso a pessoa não tivesse atuado como conselheiro, o questionário seria 

encerrado. Caso a pessoa já tivesse atuado, seria perguntado em quantos conselhos atuou, há 

quanto tempo atua, se já participou de algum comitê e de que forma atua. Por fim, foi 

perguntado se o respondente estava exercendo a função de conselheiro atualmente. Caso não 

estivesse, o questionário seria encerrado; em caso positivo, o respondente diria em quantos 

conselhos estava atuando. O fluxo das questões de identificação pode ser melhor 

compreendido na Ilustração 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 – Fluxograma das questões de identificação. 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Muito Obrigado 

Sexo, idade e grau 

de escolaridade. 

Você já atuou 

como 

conselheiro? 

Tempo, Nº de 

conselhos, comitês 

e forma de atuação. 

Questionário 

encerrado. 

Você está 

atuando como 

conselheiro? 

Nº de conselhos 

hoje. 
Questionário 

encerrado. 
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Com essas informações, foi possível verificar se havia alguma diferença entre os conselheiros, 

conforme as experiências que os mesmos tiveram ao longo de suas trajetórias. Um 

conselheiro que participou de um maior número de conselhos ou que atua há mais tempo 

poderá ter uma percepção diferente daqueles que possuem uma menor experiência. Para tal 

verificação e outras de interesse do estudo, descrevem-se, a seguir, os procedimentos 

utilizados para coletar e analisar os dados.  

 

 

3.4  Coleta e Análise dos Dados 

 

Para coletar os dados da pesquisa foi utilizada a plataforma virtual Qualtrics. A escolha da 

plataforma se deve à variedade de recursos disponíveis na mesma, além do questionário 

online ser o mais indicado para este estudo, uma vez que dificilmente seria possível acessar a 

todos os conselheiros pessoalmente. Dentre os recursos disponíveis no Qualtrics, foi utilizado 

o da ramificação, para atender ao que foi detalhado na Figura 4, e o da randomização, que 

embaralha as assertivas aleatoriamente em cada bloco de questões. O uso da randomização 

objetivou não enviesar a coleta das respostas. 

 

No processo de coleta, foi compartilhado o link do questionário em três momentos. O 

primeiro no dia 13 de setembro, via Linkedin, apresentou nível baixo de resposta, apenas 14 

respondentes. Posteriormente, foi enviado um e-mail para os conselheiros certificados no dia 

26 de setembro; o nível de resposta foi alto, próximo dos 70 questionários. Por fim, no dia 02 

de outubro, foi enviado um último e-mail, com retorno de 44 respostas. O questionário ficou 

disponível para ser respondido até o dia 14 outubro. Ao todo, foram obtidas 128 respostas 

válidas, dos 183 conselheiros que abriram o link do questionário para respondê-lo.  

 

Coletados os dados, os mesmos foram exportados e tabulados em planilhas do Excel. 

Posteriormente, foram transportados e tratados estatisticamente no software SPSS, Statistical 

Package for the Social Sciences (21.0).   

 

Na análise dos dados, foi utilizada tanto a estatística descritiva quanto as técnicas de 

estatísticas univariadas e bivariadas. Segundo Hill e Hill (2008), a estatística descritiva 

estabelece de forma sumária a descrição de algumas características de uma ou mais variáveis. 

As mais utilizadas são as medidas de tendência central, média, mediana e moda, além de 
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frequência, desvio-padrão, variância e outras. Já as univariadas tratam da relação entre uma 

variável dependente e uma variável independente. Por fim, as bivariadas abordam a relação 

entre duas variáveis, sem que seja necessário estabelecer qual seria a dependente e 

independente.  

 

Na estatística descritiva, utilizou-se a frequência de resposta de cada assertiva para poder 

averiguar o grau de concordância dos conselheiros em relação a cada uma das assertivas do 

instrumento de coleta. Observa-se que essa será sempre a primeira a aparecer na seção de 

resultados desse estudo. O objetivo é descrever as características básicas da amostra para que 

se possa ter um entendimento geral sobre os dados coletados e, a partir daí, analisar os testes 

estatísticos.  

 

Quanto aos testes, foram utilizados os testes não paramétricos de correlação de Spearman 

(bivariado), teste de Kruskal-Wallis (univariado) e teste de Mann-Whitney (univariado). 

Optou-se pelo uso dos testes não paramétricos porque são os mais indicados para tratar dados 

nominais e ordinais (COOPER; SCHINDLER, 2011). Segundo Hill e Hill (2008), os dados 

nominais são provenientes de escalas qualitativamente diferentes e mutuamente exclusivas. 

De acordo com Hair Jr. et al (2005), utilizam-se números como rótulos para identificar e 

classificar objetos, indivíduos e eventos. Trazendo para o questionário deste estudo, as 

questões com escalas nominais seriam: sexo, se atuou ou atua como conselheiro, qual tipo de 

comitê faz ou fez parte, e qual a posição que ocupa ou ocupou nos conselhos. Já os dados 

ordinais são aqueles que estabelecem uma ordem numérica entre as alternativas de respostas, 

sem que se possa definir a magnitude das diferenças entre as categorias (HILL; HILL, 2008). 

Todos os três blocos de questões deste estudo são compostos de escalas ordinais, uma vez que 

é possível saber que o conselheiro considera que determinada assertiva tenha grau de 

relevância 6 e outra 5, ou seja, uma é mais relevante do que a outra, mas o quanto é mais 

relevante não é possível ser determinado.  

 

Esclarecida a escolha da natureza dos testes utilizados, define-se agora a utilidade de cada um 

deles. Sempre, os testes serão apresentados após a estatística descritiva e na seguinte ordem: 

correlação de Spearman, teste de Kruskal-Wallis e teste de Mann-Whitney. Essa ordem se 

deve a uma questão de encadeamento dos achados do estudo. Após a apresentação da 

estatística descritiva, é apresentada a correlação de Spearman com o intuito de apresentar um 

maior número de dados disponíveis para a análise do autor.  
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Utilizando as palavras de Hair Jr. et al (2005, p. 311), pode-se definir que as correlações têm 

como objetivo: 

 

[...] saber se duas ou mais variáveis estão associadas. As variáveis estão associadas quando exibem 

covariação. A covariação existe quando uma variável coerente e sistematicamente muda em 

relação à outra variável. O coeficiente de correlação é usado para avaliar essa associação. Grandes 

coeficientes indicam uma alta covariação e uma forte relação. Pequenos coeficientes indicam 

pouca covariação entre duas variáveis. 

 

Os autores propuseram uma escala sobre a força de associação do coeficiente de correlação 

para ajudar os pesquisadores, conforme Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Força de associação do coeficiente de correlação. 

Variação do coeficiente Força da associação 

0,91 – 1,00 Muito Forte 

0,71 – 0,90 Alta 

0,41 – 0,70 Moderada 

0,21 – 0,40 Pequena, mas definida 

0,01 – 0,20 Leve, quase imperceptível  

       Fonte: HAIR JR. et al, 2005, p. 312. 

 

Não adianta existir um alto coeficiente de correlação entre as variáveis se o mesmo não for 

estatisticamente significante. Para que este seja considerado estatisticamente significante, a 

probabilidade deve ser menor do que 0,05. Isso significa que a cada 100 tentativas deve haver 

menos de cinco possibilidades de erro. Essa significância é conceitualmente aceita e é 

utilizada para este e os demais testes utilizados neste estudo (HAIR JR. et al, 2005). 

 

Por fim, quanto à correlação de Spearman, Martins e Theóphilo (2009, p. 131) esclarecem 

que: “Trata-se de uma medida da intensidade da correlação entre duas variáveis com níveis de 

mensuração ordinal, de modo que os objetos ou indivíduos em estudo possam dispor-se por 

postos, em duas séries ordenadas”. Com essa definição, os autores deixam claro que se trata 

de uma análise de dados provenientes de escala ordinal. Assim, não se pode relacionar dados 

de escala nominal, como sexo e posição no conselho, mas sim dados como idade, 

escolaridade, anos de atuação e números de conselho em que atua ou atuou. Além disso, como 

frisaram Hair Jr. et al (2005), é um teste de associação, não havendo necessidade de 

estabelecer variável dependente e independente, por isso é classificado como bivariado, no 

qual a variação de uma está relacionada a da outra e vice-versa.    
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Após a realização das correlações, é realizado o teste Kruskal-Wallis, uma técnica estatística 

univariada. Segundo Hill e Hill (2008), esse tipo de técnica utiliza uma variável dependente e 

uma variável independente, tentando estabelecer a diferença entre as amostras. Conforme 

Martins e Theóphilo (2009), o teste Kruskal-Wallis é útil para identificar se as amostras 

independentes provêm de populações com medianas iguais, e pode ser utilizado para variáveis 

intervalares ou ordinais. Para tanto, são enunciadas as hipóteses: Ho: as medianas dos K 

grupos são iguais e H1: há pelo o menos um par diferente. Dessa forma, trabalha-se com as 

assertivas de escala ordinal, comparando se na avaliação das mesmas existe diferença entre os 

K grupos, que são formados pelas características dos conselheiros: sexo, se atua ou não, 

formas de atuação e participação no comitê.  

 

Com a realização do teste de Kruskal-Wallis é possível comparar os diferentes escores de 

avaliação dos grupos por meio do teste de Mann-Whitney. Conforme Martins e Theóphilo 

(2009), o teste de Mann-Whitney identifica se duas amostras independentes foram retiradas de 

populações com medianas iguais. Assim, pode-se confirmar se as médias populacionais são 

iguais ou diferentes. Sendo diferentes, busca-se saber se a média do grupo 1 é menor ou maior 

do que a média do grupo 2.  

 

Percebe-se que os testes são bastante semelhantes, a diferença, conforme Dancey e Reidy 

(2006), está no fato do teste de Kruskal-Wallis informar apenas se existe ou não diferença 

entre os grupos analisados, sem estabelecer em termos do que se daria essa diferença. Para 

tanto, é utilizado o teste de Mann-Whitney, que realiza uma avaliação aos pares, no intuito de 

identificar uma diferença estatisticamente significante entre as medianas dos postos dos dois 

grupos analisados. Assim, caso seja identificada uma diferença estatisticamente significante 

no teste de Kruskal-Wallis, o teste de Mann-Whitney tratará de estabelecer em termos do que 

seria essa diferença, apontando qual grupo possui um grau de avaliação maior ou menor em 

relação à assertiva avaliada. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Esta seção se destina a apresentar e discutir os resultados da pesquisa. Para tanto, foi divida 

em quatro subseções. A primeira apresenta o perfil dos conselheiros que participaram da 

pesquisa, enquanto as demais discutem a opinião dos conselheiros sobre: o escopo de atuação 

de um conselheiro, o entendimento dos conselheiros em relação ao envolvimento das 

organizações com a RSC e os fatores considerados pelos conselheiros quando decidem em 

relação à RSC. 

  

  

4.1 Perfil dos Conselheiros 

 

Esta subseção apresenta o perfil dos conselheiros que responderam a pesquisa. O objetivo é 

fazer com que os dados de caracterização sejam utilizados ao longo do trabalho para 

identificar distinções entre os conselheiros a respeito dos pontos levantados por este estudo. 

 

As primeiras informações, como apresentado anteriormente na Figura 4, foram sexo, idade e 

escolaridade. As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam os números. 

 

Tabela 6 – Sexo dos respondentes. 

Sexo Respondentes da 

pesquisa 
BCC e CCI 

Homens 92,97% 119 92,05% 405 

Mulheres 7,03% 9 7,95% 35 

Total 100% 128 100% 440 

 

Tabela 7 – Faixa etária dos respondentes. 

Idade % n 

Menos de 40 
3,13% 4 

Entre 40 e 49 
19,53% 25 

Entre 50 e 59 
40,63% 52 

Entre 60 e 69 
31,25% 40 

Mais de 70 
5,47% 7 

Total 100% 128 
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Tabela 8 – Escolaridade dos respondentes. 

Escolaridade % n 

Ensino Superior 7,81% 10 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 55,47% 
71 

Pós-Graduação 

Stricto Sensu 36,72% 
47 

Total 100% 128 

 

A primeira questão observada é relativa ao sexo. Dentre os respondentes, somente 7,03% são 

mulheres. Quando comparado ao número total de mulheres no BCC/CCI, esse número não é 

muito diferente, 7,95%. Apesar das recentes discussões quanto à diversidade nos conselhos de 

administração, e em especial ao papel da mulher na gestão empresarial, ainda há uma 

concentração predominante de homens. Esses dados compactuam com os trabalhos de Fraga e 

Silva (2012) e Martins et al (2012), que, mesmo encontrando resultados divergentes em suas 

pesquisas quanto ao papel da mulher nos conselhos de administração, concordaram que a 

presença feminina nos conselhos ainda é pequena ou quase insignificante. Cabe lembrar que o 

único dado disponível para comparação com o BCC é o sexo. Os demais dados serão 

apresentados somente com os respondentes desta pesquisa.  

  

Outro ponto importante é a questão da idade. Dentre os respondentes, a maioria possui mais 

de 50 anos, o que demonstra que a participação em conselhos está, em grande medida, 

associada à questão da experiência e senioridade. Maior ainda é a relação com a escolaridade, 

mais de 90% dos entrevistados possuem uma pós-graduação, sendo relevante a participação 

da Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado). É preciso relembrar que esses dados 

são dos conselheiros certificados pelo IBGC, o que não garante que essas pessoas realmente 

sejam conselheiras, mas sim que estão aptas a atuarem nos conselhos de administração das 

organizações. Por conta disso, foi perguntado se o respondente já havia atuado como 

conselheiro e se está ocupando o cargo em alguma organização. Os dados podem ser vistos 

nas Tabelas 9 e10.  
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Tabela 9 – Sexo, idade e escolaridade dos respondentes que já atuaram como conselheiro. 

Sexo % n Idade % n Escolaridade % n 

Homens 93,58% 102 Menos de 40 3,67% 4 Ensino Superior 9,17% 10 

Mulheres 
6,42% 7 

Entre 40 e 49 16,51% 18 

Pós-Graduação  

Lato Sensu 
53,21% 58 

Total 
100% 109 

Entre 50 e 59 38,53% 42 

Pós-Graduação  

Stricto Sensu 
37,61% 41 

   Entre 60 e 69 35,78% 39 Total 100% 109 

   Mais de 70 5,50% 6    

   Total 100% 109    

 

Tabela 10 – Sexo, idade e escolaridade dos respondentes que estão atuando como conselheiro. 

Sexo % n Idade % n Escolaridade % n 

Homens 92,50% 74 Menos de 40 3,75% 3 Ensino Superior 8,75% 7 

Mulheres 
7,50% 6 

Entre 40 e 49 13,75% 11 

Pós-Graduação  

Lato Sensu 
53,75% 43 

Total 
100% 80 

Entre 50 e 59 36,25% 29 

Pós-Graduação  

Stricto Sensu 
37,50% 30 

   Entre 60 e 69 40,00% 32 Total 100% 80 

   Mais de 70 6,25% 5    

   Total 100% 80    

 

Entre os respondentes, 109 (85,16%) já haviam atuado como conselheiro e, dentre esses, 80 

(62,50%) estavam atuando como conselheiro no momento em que foi realizada a coleta. Ao 

observar os dados de caracterização, percebe-se que a proporção entre sexo e escolaridade não 

apresenta grandes variações, sendo próxima entre os grupos: total de entrevistados, 

conselheiros que já atuaram e que estão atuando. A diferença fica por conta da idade, cuja 

proporção dos conselheiros entre 40 e 59 é reduzida e a dos de 60 a 69 e acima de 70 é 

aumentada, quando comparado ao total de respondentes com o total de conselheiros que estão 

atuando. Os conselheiros com mais de 60 anos representam 36,72% entre os entrevistados; ao 

considerar somente os que estão atuando, a proporção sobe para 46,25%.  

 

Entre os que já atuaram como conselheiro, a maioria está atuando entre 3,1 e 6 anos, e 6,1 e 

10 anos. Ao considerar somente aqueles que estão atuando, continua sendo essas faixas as de 

maior concentração, entretanto, há uma proporção menor para as duas primeiras faixas (3 

anos ou menos, e  3,1 a 6 anos). Os conselheiros que estão atuando possuem uma experiência 
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levemente maior do que os demais, tanto no quesito idade quanto no quesito tempo como 

conselheiro. A Tabela 11 traz os dados. 

 

Tabela 11 – Tempo de atuação dos respondentes que já atuaram e dos que estão atuando como 

conselheiro. 

Já Atuou como conselheiro Estão Atuando como conselheiro 

Tempo de Atuação % n Tempo de Atuação % n 

3 anos ou menos 16,51% 18 3 anos ou menos 11,25% 9 

3,1 a 6 anos 27,52% 30 3,1 a 6 anos 23,75% 19 

6,1 a 10 anos 26,61% 29 6,1 a 10 anos 31,25% 25 

10,1 a 15 anos 11,01% 12 10,1 a 15 anos 12,50% 10 

Mais de 15 anos 18,35% 20 Mais de 15 anos 21,25% 17 

Total 100% 109 Total 100% 80 

 

Considerando o número de conselhos em que os respondentes já atuaram, a maioria (62,39%) 

esteve em menos de três conselhos. Quanto aos conselheiros que estão atuando, 85% se 

encontram em três conselhos ou menos. Chama atenção o fato de que 12 respondentes estão 

em quatro conselhos ou mais, situação que talvez não seja a mais adequada, dada a 

necessidade de dedicação e tempo para que um conselheiro possa fazer o seu trabalho com 

excelência. Os dados podem ser observados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Número de conselhos nos quais os respondentes que já atuaram e em que estão atuando. 

Nº Conselheiros % n  % n 

1 conselho 29,36% 32 1 conselho 42,50% 34 

2 conselhos 22,02% 24 2 conselhos 17,50% 14 

3 conselhos 11,01% 12 3 conselhos 25,00% 20 

4 conselhos 10,09% 11 4 conselhos 10,00% 8 

5 conselhos 6,42% 7 5 conselhos 2,50% 2 

6 conselhos 5,50% 6 Mais de 5 conselhos 2,50% 2 

7 conselhos 3,67% 4 Total 100% 80 

8 conselhos 3,67% 4    

Mais de 8 conselhos 8,26% 9    

Total  100% 109    

 

Quanto à forma de atuação dos conselheiros nas organizações, a maioria atuou ou atua como 

independente seguido de presidente ou vice-presidente executivo. A Tabela 13 apresenta os 

resultados. Vale ressaltar que os respondentes podiam marcar mais de uma opção, pois um 
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conselheiro pode atuar em mais de uma organização, simultaneamente, de forma distinta. 

Portanto, na leitura da Tabela 13, deve-se considerar que a coluna da porcentagem é calculada 

em relação ao número de conselheiros que já atuaram em algum conselho. Assim, 58 

conselheiros atuam ou atuaram como independentes. Esse número dividido por 109 

corresponde a 53,21%. O raciocínio deve ser o mesmo para a linha total, ou seja, 168 é a 

quantidade de formas assinaladas pelos conselheiros. Esse número dividido por 109 

corresponde a 154,13%. 

 

Tabela 13 – Posição ocupada pelos respondentes nos conselhos. 

Posição % n 

Presidente ou vice- presidente 32,11% 35 

Independente 53,21% 58 

Interno 23,85% 26 

Candidato dos acionistas majoritários 25,69% 28 

Candidato dos acionistas minoritários 14,68% 16 

Outras 4,59% 5 

 

Por fim, os conselheiros informaram se já participaram ou não de comitês nas organizações e, 

em caso positivo, qual tipo de comitê. A Tabela 14 expõe os resultados. Para analisar a tabela, 

deve-se ter o mesmo raciocínio indicado na Tabela 13. 

 

Tabela 14 – Participação dos respondentes em comitês. 

Comitês % n 

Estratégia 
33,94% 37 

Nunca participou 
31,19% 34 

Governança Corporativa 
29,36% 32 

Auditoria 
24,77% 27 

Recursos Humanos / Pessoas / Remuneração 
13,76% 15 

Risco 
11,93% 13 

Outros 
12,84% 14 

Finanças 
7,34% 8 

Sustentabilidade / Responsabilidade Social 
6,42% 7 

 

A maioria dos conselheiros (68,81%) participa ou participou de pelo menos um comitê. O 

comitê mais frequente foi o de estratégia seguido pelo de governança corporativa. Esses 

números sugerem que os respondentes podem ter uma visão ampliada do papel do conselheiro 

nas organizações, uma vez que muitos estiveram em maior contato com as questões 
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estratégicas e de governança das organizações. Por outro lado, é pequeno o número de 

conselheiros que participa ou participou dos comitês de sustentabilidade ou responsabilidade 

social. Fato esse já relatado pelo estudo do IBGC (2013a), no qual demonstrava que as 

competências de sustentabilidade podem não ser as mais relevantes para a escolha dos 

conselheiros. Além disso, o estudo apontou que para a composição dos comitês de 

sustentabilidade, muitas vezes, são contratados especialistas externos. 

 

No intuito de aprofundar esses indícios, as subseções a seguir apresentam a opinião dos 

conselheiros em relação ao escopo de atuação dos mesmos, o entendimento deles quanto à 

RSC e os fatores relevantes nas decisões dos conselheiros em relação à RSC.  

 

 

4.2 O Escopo de Atuação dos Conselheiros 

 

Quanto ao escopo de atuação, foi perguntado o grau de relevância de uma série de atividades 

para o trabalho de um conselheiro. Conforme detalhamento do instrumento de coleta,
9
 as 

assertivas foram divididas em três categorias: tradicional, estratégia e RSC. A Tabela 15 

apresenta os resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Para ver a construção e divisão das assertivas, verifique a subseção Instrumento de Coleta, pág. 91. 
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Tabela 15 – Grau de relevância atribuído pelos respondentes às atividades de um conselheiro. 

 

Assinale o grau de relevância de cada atividade abaixo para o trabalho de um conselheiro. 

 

Dime

nsão 
Assertivas 

Não                                                                 Totalmente 

Relevante                                                          Relevante 

1 2 3 4 5 6 

EST 
Avaliar e acompanhar o plano estratégico 

da organização 
0,0% 0,0% 0,8% 2,3% 14,8% 82,0% 

EST Zelar pela longevidade da organização. 0,0% 0,0% 2,3% 1,6% 14,1% 82,0% 

EST Definir a estratégia da organização. 0,0% 0,8% 3,9% 6,3% 15,6% 73,4% 

EST 
Gerar valor no longo prazo para os 

acionistas. 
0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 21,9% 71,1% 

TRA Eleger e destituir a diretoria executiva. 0,8% 2,3% 2,3% 6,3% 22,7% 65,6% 

RSC 
Zelar pela transparência e  lisura das 

atividades da organização. 
0,0% 0,0% 3,1% 5,5% 26,6% 64,8% 

RSC 

Zelar para que as atividades da 

organização sejam conduzidas de forma 

ética e responsável. 

0,0% 1,6% 3,9% 6,3% 24,2% 64,1% 

EST 
Determinar qual o nível de risco ao qual a 

organização pode se expor. 
0,0% 1,6% 1,6% 7,0% 26,6% 63,3% 

TRA Monitorar e avaliar a diretoria executiva. 0,8% 0,8% 1,6% 7,8% 27,3% 61,7% 

TRA 

Dar parecer sobre o relatório da 

administração e as demonstrações 

financeiras. 

1,6% 1,6% 6,3% 8,6% 21,9% 60,2% 

RSC 
Zelar pelo cumprimento do código de 

conduta/ética. 
0,0% 1,6% 7,0% 8,6% 23,4% 59,4% 

EST 
Definir as diretrizes e políticas da 

organização. 
0,0% 3,1% 2,3% 10,9% 26,6% 57,0% 

TRA 
Estabelecer a política de remuneração da 

diretoria executiva (salários e bônus). 
0,8% 0,0% 2,3% 12,5% 30,5% 53,9% 

RSC 
Fazer com que a empresa atue conforme 

as normas e os padrões da sociedade. 
0,0% 0,8% 6,3% 13,3% 26,6% 53,1% 

EST 
Estabelecer um plano de sucessão para a 

diretoria executiva. 
0,0% 2,3% 3,1% 13,3% 29,7% 51,6% 

RSC 
Definir os valores e a filosofia da 

organização. 
0,0% 2,3% 5,5% 10,2% 32,0% 50,0% 

TRA 
Escolher e avaliar a auditoria 

independente. 
0,0% 3,1% 3,9% 8,6% 40,6% 43,8% 

TRA 
Deliberar sobre a emissão de ações e 

bônus de subscrição. 
0,8% 1,6% 3,1% 15,6% 37,5% 41,4% 

TRA 
Estabelecer as atribuições da diretoria 

executiva. 
1,6% 0,8% 5,5% 14,1% 38,3% 39,8% 

TRA Convocar a assembleia geral. 4,7% 7,0% 16,4% 16,4% 18,0% 37,5% 

RSC 
Deliberar sobre as políticas de 

relacionamento com os stakeholders. 
0,0% 3,1% 3,1% 18,0% 41,4% 34,4% 

RSC 
Decidir sobre as diretrizes de 

responsabilidade social da organização. 
1,6% 0,8% 4,7% 19,5% 40,6% 32,8% 

EST 
Decidir sobre a política de gestão de 

pessoas. 
1,6% 2,3% 8,6% 25,0% 35,9% 26,6% 

TRA Maximizar dividendos para os acionistas. 0,8% 3,1% 10,9% 25,8% 32,8% 26,6% 

EST Ser mentor do CEO. 6,3% 4,7% 11,7% 29,7% 24,2% 23,4% 

EST 
Orientar o processo de definição das 

ferramentas e os indicadores de gestão. 
2,3% 3,1% 10,9% 33,6% 28,1% 21,9% 

RSC Gerenciar as demandas dos stakeholders. 1,6% 3,1% 14,8% 35,2% 26,6% 18,8% 
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Ao observar as porcentagens, percebe-se que a maioria das assertivas foi considerada 

relevante. Quase todas estão entre 5 ou 6 na escala, sendo exceção somente as três últimas, 

que ainda assim obtiveram mais respostas como relevantes do que não relevantes, sendo que 

em uma intensidade menor na escala, que seria o 4. Dessa forma, mesmo que em graus 

distintos, os conselheiros consideraram que todas as 27 assertivas são relevantes para o 

trabalho deles. 

 

Dentre aquelas em que houve maior consenso quanto à relevância, têm-se as quatro primeiras 

relacionadas à estratégia. Chama atenção o fato da assertiva de definição da estratégia 

organizacional, que tradicionalmente fica a cargo da diretoria executiva cabendo ao conselho 

a avaliação e monitoramento, ser a terceira com maior consenso quanto à sua relevância para 

o trabalho dos conselheiros. Resultado que está em conformidade com o proposto por Ingley e 

Van Der Walt (2001) e Muritiba et al (2009). Mais do que avaliar e acompanhar o plano 

estratégico da organização, primeira assertiva na ordem de consenso, os conselheiros estariam 

se responsabilizando pela definição estratégica, conforme defendido por Ibrahim, Howard e 

Angelidis (2003) e Oliveira (2006).  

 

Uma possível explicação pode estar no fato da maioria das empresas brasileiras ser de 

controle familiar. Nesses casos, o processo de separação entre propriedade e gestão pode não 

ser muito bem definido. Assim, haveria uma sobreposição entre as funções executiva e de 

controle.  Todavia, tal constatação não deveria implicar em conselho assumindo funções da 

direção executiva, mas sim que eles poderiam compartilhar a formulação e condução da 

estratégia da organização. O intuito é de ir ao contrassenso de que a responsabilidade pela 

proposição da estratégia empresarial seria somente da diretoria executiva e que caberia ao 

conselho sua aprovação e fiscalização para que a diretoria comprimisse o planejado. O 

conselho, como órgão representativo na organização, pode e deve ser mais do que uma 

instância que oferece o aval para os executivos atuarem, se responsabilizando de forma 

compartilhada pelo direcionamento das organizações (INGLEY; VAN DER WALT, 2001). 

 

Em relação às assertivas da dimensão tradicional, as de melhor avaliação foram as que tratam 

da escolha e destituição da diretoria executiva, bem como da avaliação e do monitoramento da 

mesma. Ambas são tratadas na Lei das S/A, como também no código do IBGC de melhores 

práticas. Quanto à RSC, as assertivas melhor avaliadas tratam de lisura e transparência, e ética 

e responsabilidade na condução das organizações, respectivamente 6ª e 7ª na ordem de 
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importância. Outro ponto a se destacar é que dentre as dez primeiras, cinco são da perspectiva 

estratégia, o que reforça o discurso de ampliação do escopo de atividades dos conselheiros.  

 

Entretanto, se consideradas as cinco últimas na escala de relevância, três são da perspectiva 

estratégia. Evidente que essa perspectiva é a que possui mais assertivas avaliadas no total, 

porém, das onze avaliadas, sete estão ou entre as cinco de maior relevância ou entre as cinco 

de menor relevância. Isso leva a reflexão de que a ampliação de escopo defendida por 

inúmeros autores (FORBES; MILLIKEN, 1999; INGLEY; VAN DER WALT, 2001; 

STRINGER, 2006; NIGHTNGALE et al, 2006; MURITIBA et al, 2009; BAILEY; PACK, 

2012) poderia ainda não estar totalmente consolidada. Na hora de realizar atividades que 

perpassem pela gestão da organização, os conselheiros só consideraram a definição da 

estratégia como algo de maior relevância. Outras questões foram relevantes, porém em menor 

grau, tais como: decidir sobre a política de gestão de pessoas, ser mentor do CEO e orientar o 

processo de definição das ferramentas e dos indicadores de gestão. 

 

Os conselheiros, mesmo tendo uma impressão de que essas atividades são relevantes, ainda 

poderiam acreditar que elas estariam mais no campo das responsabilidades da diretoria 

executiva. Porém, como propôs Oliveira (2006), a condução da gestão cabe a ambos, 

conselho e diretoria, com a diferença de que os conselheiros só tomam decisões em colegiado, 

enquanto os diretores, em alguns momentos, têm espaço para agir individualmente. Por isso, 

Vintiadis (2004) defendeu que os conselheiros sejam mais ativos, afetando o funcionamento 

de toda a organização. 

 

Fenômeno semelhante ocorreu com a RSC. Os conselheiros consideraram mais relevantes 

atividades do campo do zelo pela administração do que as que têm uma interface maior com o 

campo da gestão das organizações. Deliberar sobre as políticas de relacionamento com os 

stakeholders, decidir sobre as diretrizes de responsabilidade social da organização e gerenciar 

as demandas dos stakeholders foram atividades consideradas de menor relevância do que 

zelar pela transparência e lisura das atividades da organização, e zelar para que as atividades 

da organização sejam conduzidas de forma ética e responsável.  

 

Vale ressaltar que não se argumenta em favor da sobreposição de uma coisa pela outra, mas 

que ambas possam ter relevância significativa na agenda dos conselhos, pois as dimensões de 

análise são interligadas. Não se deveria pensar em garantir a lisura das atividades da 
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organização sem que se estabelecessem as políticas de relacionamento com os stakeholders. 

De maneira semelhante, não é interessante estabelecer a estratégia da organização sem 

orientar o processo de definição das ferramentas e os indicadores de gestão. Deve haver um 

equilíbrio entre as atividades, mesmo que uma possa receber mais atenção, nenhuma deve ser 

relegada em detrimento de outra. O desafio de construir um equilíbrio entre as múltiplas 

perspectivas que se apresentam é uma constante para os conselheiros. Cabe também entender 

que essa evolução é um processo continuo que faz parte da maturação das organizações 

brasileiras. Os paradigmas da boa governança e da responsabilidade social ainda são objetos 

um tanto quanto recentes na história brasileira.  

 

Aprofundando essas análises, foi tabulado o percentual de resposta de cada dimensão, 

considerando a escala de não relevante a totalmente relevante. A Tabela 16 apresenta os 

resultados. 

 

Tabela 16 – Grau de relevância atribuído pelos respondentes às categorias deste estudo. 

Dimensões 

Não                                                            Totalmente 

Relevante                                                     Relevante 

1 2 3 4 5 6 

Tradicional 1,0% 1,8% 4,5% 13,7% 23,8% 55,2% 

Estratégia 1,3% 2,3% 5,8% 12,8% 29,9% 47,8% 

Responsabilidade Social 0,4% 1,7% 6,1% 14,6% 30,2% 47,2% 

 

Como pode-se observar, as assertivas da dimensão tradicional foram as que obtiveram 

conjuntamente o maior grau de relevância (nível 6), enquanto estratégia e RSC ficaram um 

pouco abaixo. Ressalta-se que, quando se faz essa divisão, não significa que elas não estejam 

inter-relacionadas, ou seja, uma atividade pode estar ligada a ambas as dimensões, porém tem 

maior relação com determinada dimensão. Dessa forma, não se pode dizer que uma atividade 

tradicional não tem nenhuma relação com a estratégia da organização e nem com a RSC ou 

vice-versa. Quando se apresenta a assertiva monitorar e avaliar a diretoria executiva como 

sendo tradicional, não significa que ao fazer isso o conselheiro não esteja contribuindo para a 

estratégia da organização ou garantindo que a mesma atue de forma responsável, pois ambas 

as coisas estão interligadas. Contudo, não deixa de ser uma premissa tradicional do trabalho 

de um conselheiro. 

 

Com esses resultados, considera-se que foram alcançados os dois primeiros objetivos deste 

estudo, que são: verificar se os conselheiros de administração teriam uma visão ampliada do 
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seu escopo de atuação, envolvendo-se com as questões estratégicas das organizações; e 

levantar a percepção dos conselheiros em relação às questões relacionadas à RSC dentro do 

escopo de suas atividades. 

 

Mesmo a dimensão tradicional tendo sido considerada um pouco mais relevante que as 

demais, os conselheiros avaliaram positivamente as outras duas dimensões, o que denota 

engajamento nas questões estratégicas das organizações, bem como uma percepção de que a 

temática da RSC é relevante para o desenvolvimento das atividades dos conselheiros, embora 

ainda haja espaço para aprimoramentos no que tange ao papel dos conselheiros nas 

organizações.  

 

Em busca de um melhor entendimento dos resultados apresentados, foram realizados alguns 

testes estatísticos, entre eles: correlação de Spearman, teste de Kruskal-Wallis e teste de 

Mann-Whitney.  

 

Com a correlação, foi possível identificar se havia alguma relação estatisticamente 

significante entre as variáveis de caracterização (idade, escolaridade, tempo de atuação como 

conselheiros e número de conselhos em que atua ou atuou) e as assertivas, bem como as 

dimensões. Os resultados apontaram que não havia correlações com força de associação 

considerável entre os cruzamentos destes dois tipos de variáveis.
10

 De tal forma que não era 

possível inferir que, quanto maior a experiência de um conselheiro, melhor era a avaliação 

dele em relação a alguma assertiva ou dimensão. As correlações significantes e com maior 

força de associação ocorreram entre as variáveis de caracterização e são realidades esperadas. 

Idade e tempo de atuação como conselheiro possuem uma moderada correlação positiva 

(0,428), ou seja, quanto maior a idade do respondente, maior é o seu tempo de atuação como 

conselheiro. Outra correlação significante, dessa vez com maior intensidade (0,715), é entre 

idade e número de conselhos em que o respondente já atuou. Quanto maior a idade, maior é o 

número de conselhos nos quais já atuou e vice-versa.  

 

Constata-se, então, um indício de homogeneidade entre os respondentes do estudo com 

relação à avaliação das assertivas e dimensões que tratam do papel do conselheiro nas 

organizações. Para confirmar ou refutar esses indícios, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis. 

                                                           
10

 Para ver o resultado completo dessas correlações, consulte o Apêndice 2, pág. 158.  
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Foram encontradas quatro diferenças nas comparações, duas para RSC, uma para estratégia e 

uma para tradicional. As de RSC ficaram por conta do sexo – homens e mulheres avaliam de 

maneira diferente as assertivas da dimensão RSC – e forma de atuação – os respondentes que 

disseram atuar de outra forma que não as apresentadas no questionário possuem uma 

avaliação diferente dos demais. Quanto à estratégia, os conselheiros que participam ou 

participaram de comitês de estratégia possuem uma avaliação diferente dos que nunca 

participaram deste tipo de comitê. Por fim, os conselheiros que estão atuando avaliam de 

maneira diferente as assertivas da dimensão tradicional daqueles que não estão atuando ou 

nunca atuaram como conselheiro. Os resultados podem ser observados na Tabela 17.
11

 

  

Tabela 17 – Resultados do teste de Kruskal-Wallis em relação ao papel do conselheiro. 

 Atuando 

Tradicional 

Comitê de Estratégia 

Estratégia 

Sexo 

RSC 

Forma de Atuação 

RSC 

Qui-Quadrado 4,954 5,743 7,653 5,273 

Significância 0,026 0,017 0,006 0,022 

 

Constatada a não homogeneidade para esses grupos, é preciso saber em termos do que se 

deram as diferenças encontradas. Para tanto, foi realizado o teste de Mann-Whitney. Os 

resultados são apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Resultados do teste de Mann-Whitney em relação ao papel do conselheiro. 

 Tradicional  Estratégia  RSC  

 Rank Médio Sig. Rank Médio Sig. Rank Médio Sig. 

Demais conselheiros 44,81 
0,026 

    

Está atuando 58,69     

Participa/participou de 

comitê de estratégia 

  
53,26 

0,017 

  

Demais conselheiros   69,07   

Homem     62,12 
0,006 

Mulher     95,94 

Atua de outra forma     28,90 
0,022 

Demais conselheiros     65,95 

 

                                                           
11

 Para ver o resultado completo do teste de Kruskal-Wallis, consulte o Apêndice 5, pág. 164.  
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Ao avaliar a tabela, é preciso se atentar para a comparação dos ranks médios. Na perspectiva 

tradicional, por exemplo, os conselheiros que estão atuando avaliam de maneira mais positiva 

as assertivas dessa dimensão do que os demais conselheiros. O mesmo raciocínio vale para as 

outras análises.  

 

Diante desses resultados, é preciso tecer algumas considerações para tentar interpretá-los. A 

primeira diz respeito ao fato dos conselheiros que estão atualmente ocupando assento em 

algum conselho possuírem uma avaliação superior em relação aos demais para as assertivas 

referentes à perspectiva tradicional. Uma especulação plausível para tal acontecimento 

poderia estar no fato de que tais respondentes estão em contato direto com algum conselho. 

Dessa forma, precisariam oferecer respostas às demandas organizacionais, enquanto os outros 

não estão diante de tal circunstância, o que possibilitaria uma reflexão mais global da função 

de um conselheiro.  

 

Outra explicação para tal achado seria que os conselheiros que atuam tendem a ter idade mais 

avançada e a atuarem há mais tempo. Entretanto, caso essa relação fosse apropriada, ela teria 

se apresentado como uma correlação significante ou como uma população distinta por meio 

do teste de Kruskal-Wallis. Por isso, não se pode recair na tentação de estereotipar os 

segmentos analisados. Os conselheiros, por ora aqui inquiridos, tendem a ter mais uma 

homogeneidade do que uma heterogeneidade. Mesmo entendendo que os conselheiros, assim 

como qualquer pessoa na organização, são sujeitos que observam e interpretam a realidade 

organizacional por meio de interação social, construindo uma percepção sobre o fenômeno da 

RSC, eles possuem padrões de conduta que podem ser de consenso do grupo.  

 

Por fim, não é possível afirmar com segurança que os resultados aqui proferidos se aplicam a 

todos os conselheiros de administração no Brasil, entretanto, demonstram perspectivas que 

necessitam de investigação posterior. Por exemplo, Post et al (2011) observaram que 

conselheiros com idade mais avançada têm uma atuação no conselho que eleva a atuação 

responsável das empresas. Todavia, tal achado não se confirmou com a amostra aqui 

estudada. Por outro lado, os mesmos autores encontraram uma relação positiva entre a 

presença de mulheres nos conselhos e a atuação socialmente responsável das empresas. 

Relação que se aplica também neste estudo. Na visão de Zhang et al (2013), as mulheres 

conferem uma legitimidade moral aos conselhos, aumentando a importância das 

reivindicações dos stakeholders no contexto da empresa.  
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Se mulheres contribuem ou não para a RSC pode variar de organização para organização, de 

uma cultura para outra e de pessoa para pessoa. O importante aqui é debater que podem existir 

diferenças e semelhanças nos ajuizamentos das diversas pessoas envolvidas nos conselhos das 

organizações. Fazer com que esses consensos e dissensos estejam em prol da própria 

organização e, por conseguinte, da sociedade é a discussão necessária para elevar a gestão das 

organizações a outro patamar. Diversidade é, de certa maneira, um tema que deve estar 

presente nas agendas de todas as organizações, seja em que aspecto for. 

 

Outro resultado que chamou atenção foi o de que a avaliação dos conselheiros que participam 

de comitês de estratégia seja estatisticamente inferior à daqueles que nunca participaram de tal 

órgão. Poderia se esperar o inverso, pelo menos pela ótica de que quem participa de tal comitê 

está em contato direto com a dimensão estratégica, devendo assim, melhor avaliá-la. Mas, a 

pesquisa não necessariamente está em função de confirmar determinados pressupostos. 

Portanto, essa, sem dúvida, deve ser uma questão de pesquisa aos interessados no tema, tentar 

entender de que maneira se organiza e funciona o comitê de estratégia de uma organização, 

uma vez que, como demonstrado pelo estudo do IBGC (2013a), em muitos casos o comitê de 

estratégia é órgão responsável pelo debate da sustentabilidade nas organizações.  

 

Por fim, não é possível fazer ilações consistentes sobre o último resultado significante 

encontrado. As pessoas que atuam de outra forma são apenas cinco, não tendo 

representatividade diante dos respondentes. Além disso, não formam um grupo com 

características semelhantes como o das mulheres, uma vez que as formas de atuação 

apontadas não convergiram para uma unicidade. Por isso, foi apenas relatado o resultado sem 

tecer comentários sobre. 

 

 

4.3 O Entendimento dos Conselheiros em relação à RSC 

 

O terceiro objetivo deste estudo trata de identificar qual o entendimento que os conselheiros 

possuem em relação à incorporação da temática da RSC nas agendas empresariais. Para tanto, 

foi levantado o grau de concordância dos conselheiros em relação às justificativas/motivos 

para as organizações adotarem a responsabilidade social em suas práticas. Os resultados estão 

na Tabela 19.  
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Tabela 19 – Grau de concordância atribuída pelos respondentes às justificativas/motivos para as 

organizações adotarem a responsabilidade social em suas práticas. 

 

Em relação às justificativas/motivos para as organizações adotarem a responsabilidade social em suas 

práticas, assinale o seu grau de concordância/discordância em relação a cada afirmação abaixo. 

 

Assertivas 
Discordo                                                                Concordo                                                            

Totalmente                                                          Totalmente 

1 2 3 4 5 6 

Empresas devem ter uma atuação socialmente 

responsável, a responsabilidade da empresa é 

ir além de criar empregos, pagar impostos e 

gerar lucros. 

0,8% 1,6% 1,6% 13,3% 32,0% 50,8% 

Empresas buscam formas de se manterem 

competitivas e sustentáveis e a 

responsabilidade social protege e cria valor 

para as organizações. 

0,8% 3,1% 3,1% 19,5% 32,8% 40,6% 

A responsabilidade social é uma forma de 

legitimar a atuação da empresa perante a 

sociedade. 

0,0% 0,8% 6,3% 25,0% 31,3% 36,7% 

Existe um contrato implícito na relação entre 

as empresas e a sociedade, empresas utilizam 

os recursos disponíveis na sociedade e essa, 

por sua vez, possui expectativas em relação à 

empresa. 

0,8% 3,9% 14,1% 18,8% 32,0% 30,5% 

O mercado diferencia as empresas que são 

geridas de forma socialmente responsável. 
0,0% 3,9% 10,2% 21,9% 34,4% 29,7% 

Empresas buscam atuar de forma socialmente 

responsável para obter ganhos de reputação 

junto aos seus stakeholders. 

0,8% 0,8% 16,4% 22,7% 33,6% 25,8% 

Empresas adotam a responsabilidade social 

em suas práticas por causa dos valores e 

crenças dos seus fundadores e suas lideranças. 

0,8% 5,5% 14,1% 21,9% 32,0% 25,8% 

A aderência das empresas à responsabilidade 

social acontece por conta das pressões 

exercidas pelos consumidores, concorrentes, 

fornecedores, ONGs, governos e a sociedade 

como um todo. 

0,8% 8,6% 12,5% 24,2% 31,3% 22,7% 

As empresas buscam interferir na dinâmica da 

sociedade, tentando transformar o ambiente 

mais propício para as suas próprias atividades. 

4,7% 8,6% 21,9% 28,1% 24,2% 12,5% 

Empresas adotam a responsabilidade social 

em suas práticas por causa dos valores e 

crenças de seus empregados. 

11,7% 23,4% 24,2% 21,9% 14,8% 3,9% 

 

Entre os dez motivos apresentados, somente um obteve grau de discordância superior ao de 

concordância, que o foi o que trata das crenças e valores dos empregados. Ao somar o 

percentual de respostas 1, 2 e 3 desse item, tem-se 59,4%, enquanto que as respostas de 

concordância 4, 5 e 6 somam apenas 40,6%. Nas demais justificativas, a soma dos percentuais 

4, 5 e 6 é superior.  
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Tal constatação leva a crer que não existe apenas uma única justificativa/motivo para as 

organizações pautarem sua atuação pela gestão socialmente responsável. Considerar a RSC 

como uma realidade social construída, onde os atores possuem visões distintas dos fenômenos 

em sua volta, é uma perspectiva que se apresenta viável para a análise. Os conselheiros 

avaliam de maneira diferente o envolvimento das organizações com a RSC. Enquanto alguns 

concordam totalmente que os valores e as crenças dos empregados das organizações são 

motivos relevantes para elas adotarem a RSC, a maioria acredita que não. Ganha força a 

argumentação de Jaime (2005), que defendeu uma elevação do nível da discussão em torno da 

RSC, na qual mais do que entender se é por valores ou interesses que as empresas adotam a 

RSC, é necessário enxergar a RSC como um fenômeno que percorre toda a organização e o 

seu entorno, tendo sua capilaridade estendida além desse simples pensamento dicotômico que 

cerca o campo. Torna-se relevante os interesses dos diversos atores que compõem a 

organização e isso recai na perspectiva da realidade social construída, uma vez que cada 

pessoa possui certos interesses e enxerga as interações organizacionais de forma distinta. 

 

Os conselheiros, como atores responsáveis por garantir que uma organização seja bem 

conduzida, tendem a enxergar que a incorporação da RSC por parte das empresas ocorre de 

forma plural. Pelo menos entre os respondentes deste estudo, há a concordância de que existe 

mais de um motivo, sendo que o item de maior concordância considera a função social das 

empresas, pois os mesmos avaliaram que a responsabilidade de uma empresa é ir além de 

criar empregos, pagar impostos e gerar lucros. 

 

Essa avaliação está relacionada com a perspectiva Business & Society, endossada por Carroll 

(1979, 1999), que trata do relacionamento entre as empresas e a sociedade, quarta justificativa 

apontada pelos conselheiros. Não obstante, a terceira justificativa apontada pelos conselheiros 

está na questão de legitimação, ou seja, a RSC é uma forma da organização mostrar para a 

sociedade, concessionária da licença para a empresa operar (CAMPBELL et al, 2012), que ela 

está cumprindo sua função social. Por conta disso, é natural que os conselheiros acreditem 

que a temática da RSC esteja diretamente relacionada ao valor das organizações. Na opinião 

dos mesmos, a segunda justificativa para o alinhamento as questão da RSC se daria porque a 

mesma é capaz de ajudar as organizações a manter e criar valor, como argumentado por 

Schwartz e Carroll (2008). 
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A partir dessa leitura, chama atenção o fato dos conselheiros estarem mais alinhados a uma 

visão benigna da RSC do que a uma questão pragmática e impositiva. Parece ser muito mais 

algo que deve ser inerente às organizações do que qualquer coisa pensada de forma 

pragmática, como sendo exercitada somente por conta de exigências de determinados grupos 

com interesses nas organizações ou ainda por puro interesse econômico. Evidente que os 

conselheiros não descartaram, em hipótese alguma, que a RSC também é incorporada na 

dinâmica das organizações por conta de fatores estratégicos. Porém, eles não considerariam 

que pressões exercidas por stakeholders, crenças e valores das lideranças, e capacidade de 

intervir na sociedade para benefício da própria organização sejam mais relevantes do que a 

função social da empresa e sua legitimação perante a sociedade.  

 

Não é somente para gerar benefícios próprios que as organizações adotam uma gestão 

responsável, pelo menos segundo os conselheiros. Contrariando o proposto por Cheibub e 

Locke (2002), Soares (2004) e Faria e Sauerbronn (2008), que se ressabiam com a 

possibilidade da RSC conferir responsabilidade ilimitada às organizações, os conselheiros 

expuseram que não necessariamente as organizações buscam interferir na dinâmica da 

sociedade, tentando transformar o ambiente mais propício para as suas próprias atividades. 

 

Seguramente isso também acontece, uma vez que as organizações são atores ativos e 

importantes da sociedade. Entretanto, as motivações variam bastante de uma organização para 

outra, refletindo as consideráveis diferenças existentes entre elas (KREITLON, 2012). As 

organizações buscam manterem-se vivas e competitivas, e se isso requer aprimoramentos de 

gestão, poderão fazê-los, como também, se precisarem de mecanismos para interferir na 

dinâmica da sociedade como forma sobrevivência, deverão fazê-los. O que não se deve 

admitir é que as mesmas ultrapassem os limites que lhe foram estabelecidos. Como agentes de 

uma sociedade, as organizações podem e devem participar de forma ativa das decisões que 

melhorem a vida em sociedade, o que elas não podem é acreditar que pelo seu tamanho e 

importância podem estabelecer as regras do jogo. Se não, conforme Conyon et al (2011), 

incorre-se no risco de criar situações como a que se viu durante a crise de 2008, “too big to 

fall” (grande demais para quebrar). Quando uma empresa sabe que ela é grande demais para 

quebrar e utiliza isso em seu favor, pode-se ter o risco de promover um desequilíbrio ainda 

maior entre os agentes da sociedade. Diante dessa prerrogativa, os membros de um conselho 

podem deixar ser responsáveis e agirem de forma irresponsável.  
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A linha existente entre uma intervenção positiva, que beneficiaria a organização e a sociedade 

como um todo, e as ações voltadas somente para o próprio interesse é tênue, não sendo fácil 

estabelecer o limite entre aquilo que é voltado para tirar proveito das fragilidades 

institucionais e aquilo que é a busca pelo aperfeiçoamento das instituições da sociedade. A 

estreita relação entre negócios e política, adicionada ao passado nebuloso que sempre marcou 

esse campo, leva muitos a sempre desconfiarem das intervenções empresariais na sociedade. 

Todavia, os conselheiros aqui entrevistados, como membros atuantes nas organizações 

brasileiras, reconhecem que a organização é capaz de interferir na dinâmica da sociedade em 

benefício próprio, mas parecem entender que a questão da RSC estaria mais voltada a algo 

necessário para a condução de uma boa gestão como um todo do que algo somente de 

interesse próprio, o que reforça a adição valores e interesses (JAIME, 2005). No entanto, isso 

não seria motivo para que os agentes civis deixem de desconfiar e monitorar as ações das 

empresas, pois há muito que ser aperfeiçoado no equilíbrio das relações entre negócio e 

sociedade, principalmente no que tange ao campo de atuação social e político.  

 

Os dados ainda instigam mais discussões a respeito da incorporação da RSC nas agendas 

empresariais, bem como a visão dos conselheiros sobre a mesma. Quando as crenças e valores 

dos funcionários é a única justificativa com um grau de discordância superior ao de 

concordância, é preciso propor reflexões sobre, uma vez que Basu e Palazzo (2008) 

argumentaram em favor de uma análise interna para tentar entender o fenômeno da RSC nas 

organizações. Corroborando Hemingway e Maclagan (2004), alertaram para a necessidade de 

entender a RSC como um valor presente nas pessoas que compõem a organização.  

 

Essa questão proposta por Hemingway e Maclagan (2004) parece relevante, dado que os 

conselheiros estariam mais alinhados a uma visão altruísta do que pragmática, ou seja, RSC 

deve se apresentar como um valor para os mesmos. Por outro lado, fazer com que uma 

organização se paute pela RSC, sem que os seus membros desenvolvam uma postura ética e 

responsável, não é tarefa fácil. Na verdade, fica difícil que a empresa seja socialmente 

responsável sem levar em conta as crenças e valores de todos que a compõem. Por conta 

disso, muitos questionam o real intuito das organizações que buscam a RSC como uma forma 

de gestão. Talvez por isso, não se consiga fugir da velha indagação, valores ou interesse? 

(JAIME, 2005). 
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Mais do que isso, quando se depara com o fato de que não há concordância entre os 

conselheiros sobre a importância das pessoas da organização para a adoção da RSC, se 

questiona se os conselheiros, ao tomarem decisões, consideraram o público interno das 

organizações. Quando não feito isso, corre-se o risco de que decisões tomadas pelo topo da 

organização não se legitimem perante os empregados, ou ainda, o conselho não seja um órgão 

reconhecido como o condutor da organização, o que leva o mesmo a um descrédito junto aos 

que deveriam legitimá-lo.   

 

Talvez uma atitude para tentar explicar melhor esse dilema é perguntar aos empregados da 

organização se eles sabem que existe um conselho na organização, o que esse conselho faz e 

quem faz parte dele. Talvez, em várias organizações, muitos empregados não saberão 

responder tal questionamento. Considera-se, portanto, de expressiva relevância o exercício de 

reflexão sobre o papel dos conselhos e conselheiros, bem como sua legitimação perante a 

organização.  

 

Adentrando na análise proposta por Hemingway e Maclagan (2004) e Basu e Palazzo (2008), 

sobre crenças e valores, Agle et al (1999) argumentaram que os valores da liderança, em 

especial do CEO, são os que mais influenciam nas decisões organizacionais. No caso 

brasileiro, isso seria ampliado pela concentração da propriedade, onde, em geral, as empresas 

são comandadas por grupos familiares. Nesse caso, os fundadores teriam mais influência 

sobre as decisões dos conselheiros. Isso ficou retratado nos dados apresentados, pois 25,8% 

dos entrevistados concordaram totalmente que os valores e as crenças dos fundadores e 

lideranças das organizações são uma das justificativas para as organizações adotarem a RSC, 

enquanto que dos empregados somente 3,9%.  

 

É preciso deixar claro que não é possível afirmar que as organizações não levam em conta os 

valores e crenças dos empregados, mas sim que esses podem não fazer parte dos principais 

motivos que levam as organizações a adotarem a RSC em suas práticas. Por isso, seria 

interessante investigar o quanto que os empregados participam e contribuem para uma gestão 

socialmente responsável nas organizações brasileiras. Outro ponto que precisa ficar claro é 

que não é prejudicial que os valores e crenças das lideranças sejam um dos motivos que levam 

à adoção da RSC, pois, quando esses patrocinam uma gestão responsável nas organizações, 

eles estão prestando uma grande contribuição para a mesma. O problema poderia ocorrer 

quando somente os valores e as crenças dessas pessoas são considerados pela gestão. Nesse 
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aspecto, os conselheiros têm como missão analisar e equilibrar o maior número possível de 

fatores que compõem a organização para poder tomar decisões conscientes e em prol da 

própria organização. 

 

Assim como na subseção anterior, foram realizados testes estatísticos para aprofundar o 

entendimento dos conselheiros a respeito da RSC. As correlações
12

 apontaram relações 

significantes em quatro comparações, porém, nenhuma apresentou um coeficiente acima de 

0,4, sendo que três ficaram abaixo de 0,2. A única que apresentou uma força de associação 

pequena foi entre o número de conselhos que o conselheiro atua hoje e a assertiva “as 

empresas buscam interferir na dinâmica da sociedade, tentando transformar o ambiente mais 

propício para as suas próprias atividades”. A correlação dava conta de que, quanto mais a 

pessoa estivesse participando em conselhos, mais positivamente ela avaliaria essa assertiva. 

Todavia, não é prudente fazer interpretações sobre uma correlação com pequena força de 

associação. 

 

Observadas essas correlações, realizou-se o teste de Kruskal-Wallis.
13

 Foram encontradas 

duas diferenças entre as comparações. Ambas dizem respeito à assertiva “a aderência das 

empresas à responsabilidade social acontece por conta das pressões exercidas pelos 

consumidores, concorrentes, fornecedores, ONGs, governos e a sociedade como um todo” e a 

forma de atuação do conselheiro. A Tabela 20 apresenta os números.  

 

Tabela 20 – Resultados do teste de Kruskal-Wallis em relação à aderência das empresas à RSC. 

 Atua como independente Atua como interno 

Qui-Quadrado 5,621 6,516 

Significância 0,018 0,011 

 

Identificado que havia diferença na avaliação dos conselheiros que atuavam como 

independente e como interno, buscou-se entender em termo do que se deram essas diferenças. 

Para tanto, foi realizado o teste de Mann-Whitney. Os resultados encontram-se na Tabela 21. 

 

 

 
                                                           
12

 Para ver o resultado completo dessas correlações, consulte o Apêndice 3, pág. 160. 
13

 Para ver o resultado completo do teste de Kruskal-Wallis, consulte o Apêndice 5, pág. 164.  

 



121 

Tabela 21 – Resultados do teste de Mann-Whitney em relação à aderência das empresas à RSC. 

A aderência das empresas à responsabilidade social acontece por conta das pressões exercidas 

pelos consumidores, concorrentes, fornecedores, ONGs, governos e a sociedade como um todo. 

 Rank Médio Sig. 

Demais conselheiros 71,36 
0,018 

Independente 56,22 

Demais conselheiros 60,50 
0,011 

Interno 80,98 

 

Como se pode observar, os conselheiros que nunca atuaram como independentes avaliaram 

essa assertiva de maneira mais positiva do que os demais conselheiros. Já os conselheiros 

internos avaliaram de maneira mais positiva que os demais conselheiros. Vale salientar que 

não significa que os conselheiros independentes avaliam de maneira negativa essa assertiva, 

mas sim que há diferença na avaliação deles em relação aos demais, sendo que os demais 

conselheiros avaliam de forma mais positiva do que os independentes, porém, os dois grupos 

possuem uma avaliação positiva em relação a esse item. 

  

Esta assertiva trata da pressão exercida pelos stakeholders sobre as organizações para que as 

mesmas possuam uma atuação responsável. O curioso é que muitos estudos, ao testarem a 

relação entre a composição dos conselhos e a atuação responsável das empresas, encontraram 

um resultado inverso ao obtido aqui. Jo e Harjoto (2011) destacaram que um conselho com 

maior número de conselheiros independentes estaria atrelado à atuação socialmente 

responsável das empresas. Corroborando, Zhang et al (2013) também sugeriram que 

conselheiros independentes estão positivamente relacionados com uma atuação socialmente 

responsável. 

 

O interessante é perceber que esses estudos olharam a composição do conselho, enquanto que 

esta pesquisa aborda a pessoa do conselheiro. Existem diferenças nas análises que podem ser 

significativas. A principal é que nos outros estudos se está analisando a atuação da empresa da 

qual o conselheiro faz parte, enquanto que aqui se analisou o conselheiro que observa as 

empresas de uma forma geral. Por isso, no primeiro caso, os dados levantados sobre a atuação 

da empresa não depende do conselheiro, já aqui os dados levantados são sobre a opinião do 

conselheiro, opinião essa que ele carrega para dentro das organizações onde atua.  
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Se for imaginar uma situação onde o conselheiro independente sai da organização e sua vaga 

é ocupada por um conselheiro interno, isso em nada vai afetar a atuação responsável da 

empresa no primeiro momento, porém, afetaria o resultado de um estudo que compara as 

posições de conselheiros independentes com a atuação responsável da empresa. Assim, com 

um conselheiro independente o resultado seria um e sem ele seria outro, entretanto, a 

avaliação da RSC da empresa seria a mesma.  

 

Não se quer dizer que esse tipo de estudo não tenha o seu valor, porém, mais do que saber a 

relação entre as posições do conselho e a dinâmica da empresa, é preciso entender como 

pensam e agem as pessoas que compõem os conselhos. Por isso, sempre que possível, é 

interessante um contrabalanceamento entre o objetivo e o subjetivo. 

 

Quanto à diferença em si na avaliação dos conselheiros internos e independentes, vale 

ressaltar que a mesma pode sofrer influência de vários fatores e também se apresenta 

incompleta. Mesmo tendo levantado a opinião dos conselheiros, a quantidade de informações 

coletadas sobre eles ainda não é suficiente para estabelecer relações mais precisas, uma vez 

que os conselheiros foram comparados em dois grupos e assumiu-se, pelo menos para a 

realização do teste, que os grupos são coesos e pensam de maneira semelhante entre si, o que 

não necessariamente é verdade. Além disso, o conselheiro que é independente hoje poderá ser 

interno amanhã e nem por isso ele mudaria de forma imediata sua opinião só por conta dessa 

troca, embora o contexto do processo de decisão possa mudar.  

 

Por isso, endossa-se ainda o discurso da RSC como uma realidade socialmente construída, 

onde a forma como as pessoas se relacionam com o fenômeno estabeleceria a opinião por ela 

construída sobre o mesmo (CRAMER, 2005; BASU; PALAZZO, 2008; VAN DER 

HEIJDEN et al, 2010). Talvez se os respondentes desse estudo fossem aqueles que não o 

responderam, os resultados tivessem sido diferentes. Todavia, a mensuração se faz relevante 

para tentar cercar ainda mais o fenômeno no intuito de compreendê-lo e torná-lo mais 

palpável à realidade humana, contribuindo para o aprimoramento da relação entre os negócios 

e a sociedade. 
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4.4 Fatores Relevantes nas Decisões dos Conselheiros em relação à RSC 

 

Para alcançar o quarto objetivo deste estudo, que trata de identificar quais seriam os principais 

fatores considerados pelos conselheiros quando precisassem decidir em relação à RSC, foi 

pedido que eles definissem uma ordem entre nove fatores elencados. O intuito de forçar os 

conselheiros a ordenar os fatores é fazer com que eles não considerassem todas as assertivas 

relevantes. Com a questão nesse formato, o conselheiro poderia até considerar relevante todos 

os itens, porém, deveria conferir a eles graus de importância distintos. Os resultados 

encontram-se na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Importância conferida pelos respondentes quando decidem a respeito de temas relacionados à 

RSC. 

 

Avalie os itens abaixo e ordene-os conforme a importância que você conferiria a eles caso precisasse 

tomar decisões como um conselheiro a respeito de temas relacionados à responsabilidade social. 

 

Assertivas 
Menos                                                                                                                      Mais 

Importante                                                                                                   Importante 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A geração de valor 

para a organização 

no futuro. 

0,0% 3,9% 3,1% 7,8% 6,3% 8,6% 21,9% 13,3% 35,2% 

A Identidade da 

organização: missão, 

visão e valores. 

2,3% 3,1% 2,3% 9,4% 3,1% 8,6% 9,4% 28,1% 33,6% 

Os valores e as 

crenças dos 

controladores da 

organização. 

5,5% 6,3% 10,2% 7,0% 11,7% 12,5% 14,8% 18,0% 14,1% 

O ambiente em que a 

organização está 

inserida e a 

regulação existente 

nele, por meio dos 

governos e suas 

instituições. 

3,1% 8,6% 7,8% 13,3% 22,7% 10,2% 14,8% 14,8% 4,7% 

Se a organização 

poderá interferir na 

sociedade, 

propiciando um 

ambiente mais 

favorável para as 

suas próprias 

atividades. 

13,3% 17,2% 10,9% 13,3% 10,9% 11,7% 10,9% 7,8% 3,9% 

O ambiente em que a 

organização está 

inserida e as 

solicitações dos seus 

stakeholders. 

 

 

1,6% 3,1% 12,5% 18,8% 19,5% 21,9% 11,7% 7,0% 3,9% 
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O que as empresas 

concorrentes têm 

feito para que a 

organização da qual 

sou conselheiro não 

fique defasada. 

24,2% 23,4% 19,5% 10,2% 4,7% 7,0% 7,0% 1,6% 2,3% 

A geração de valor 

para a organização 

no curto prazo.  

38,3% 14,8% 15,6% 6,3% 9,4% 10,2% 1,6% 2,3% 1,6% 

O setor em que a 

empresa atua. 
11,7% 19,5% 18,0% 14,1% 11,7% 9,4% 7,8% 7,0% 0,8% 

 

Ao observar os resultados, percebe-se que o fator que recebeu maior nível de importância está 

alinhado com a concordância que os conselheiros têm em relação ao seu papel. A geração de 

valor no longo prazo está diretamente relacionada com a longevidade da organização, segunda 

assertiva do primeiro bloco de questões do estudo.
14

 Além disso, os conselheiros 

consideraram a geração de valor no longo prazo para os acionistas como quarto item mais 

relevante entre suas funções, o que em princípio tem relação com a geração de valor para a 

organização.  

 

Outro ponto relevante é o da identidade organizacional, proposto por Ingley (2008). O fato 

dos conselheiros terem essa questão como uma das mais importantes para a decisão 

organizacional leva a crer que eles consideram a identidade algo relevante para a geração de 

valor. Por outro lado, quando consideram os outros fatores, os valores e as crenças dos 

controladores são os que mais pesam na decisão do conselheiro. O ponto positivo é que, pelos 

dados analisados, os conselheiros tenderiam a considerar, em sua maioria, aquilo que é bom 

para a organização, mesmo que não fosse o desejo dos controladores ou acionistas 

minoritários. 

 

Partindo desta perspectiva, pode-se especular que os conselheiros estariam mais alinhados 

com a concepção da stewardship theory (DAVIS et al, 1997; CLARKE, 2004). Quando os 

conselheiros colocam a organização na frente dos valores e das crenças dos controladores, 

significa que eles buscam recompensar coletivamente a organização e todos os seus 

envolvidos. Como os interesses entre os envolvidos são múltiplos e por vezes divergentes, a 

forma de tentar equilibrar o interesse de todos seria a de fazer aquilo que é melhor para a 

organização. Uma organização com bom desempenho em suas atividades tenderia a satisfazer 

o maior número de pessoas.  

                                                           
14

 Os resultados do primeiro bloco de questões do estudo encontram-se na pág. 107. 
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Um fato que chama atenção, e que já foi verificado por Ingley (2008), é que os conselheiros 

considerariam mais a perspectiva dos stockholders do que a dos demais stakeholders. Crenças 

e valores dos controladores estão na frente das solicitações dos stakeholders. Porém, é preciso 

ter cuidado com essa análise, pois como defendido no parágrafo anterior, os conselheiros 

estariam alinhados mais a stewardship theory. O que precisa ser analisado é que primeiro ele 

pensaria na organização; considerado isso, observaria as demandas dos atores, na busca do 

equilíbrio entre as solicitações que podem ser conflitantes e, nesse caso, provavelmente os 

conselheiros estariam mais dispostos a pensar nos controladores. Vale ressaltar, que muitos 

conselheiros são acionistas das próprias organizações, por isso, é aceitável que eles não 

considerassem stakeholders a frente de suas próprias crenças e valores.  

 

Outro ponto relevante é que esse resultado está de acordo com o que foi indicado como os 

motivos para as organizações adotarem RSC. Conforme a Tabela 18, os valores e as crenças 

dos fundadores e líderes estão à frente das pressões exercidas pelos stakeholders. É preciso 

deixar claro que os termos „fundadores‟ e „líderes‟ foram usados naquela questão e o termo 

„controladores‟ foi usado nessa questão sobre os fatores de decisão. Essa troca foi intencional, 

com intuito de captar alguma diferença na avaliação dos conselheiros. Porém, também se 

ressalta que fundadores e líderes nas empresas brasileiras, em geral, estão relacionados ao 

grupo controlador, dado o caráter familiar dessas organizações.   

 

Esta questão, porém, está longe de ser consensual. Ao observar a Tabela 21, percebe-se que 

mesmo sendo o terceiro fator mais importante para os conselheiros, ele é muito disperso entre 

os nove níveis de importância. Seis desses níveis foram assinalados por mais de 10% dos 

conselheiros, dado superado somente pelo fator que trata da interferência da organização na 

sociedade em benefício próprio. Ou seja, a questão dos valores e das crenças dos 

controladores está longe de ser algo consensual. Se for comparada a diferença entre o nível de 

importância mais e menos assinalado (níveis dois e nove), percebe-se que esse item é o que 

apresenta a menor diferença. 

 

Com isso, levanta-se o questionamento se isso seria por conta dos conselheiros independentes, 

que poderiam contrabalancear as respostas com os demais, considerando menos os 

controladores e mais os demais stakeholders. Ao comparar as respostas, percebe-se que o 

relacionamento pode ser exatamente o inverso, conforme Tabela 23.  
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 Tabela 23 – Comparação das respostas dos conselheiros independentes com os demais em relação à 

importância dos valores e das crenças dos controladores da organização. 

 

Avalie os itens abaixo e ordene-os conforme a importância que você conferiria a eles caso precisasse 

tomar decisões como um conselheiro a respeito de temas relacionados à responsabilidade social. 

 

Assertivas 
Mais                                                                                                                                 Menos  

Importante                                                                                                             Importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Demais 

Conselheiros 11,43% 15,71% 12,86% 17,14% 12,86% 4,29% 11,43% 5,71% 8,57% 

Independentes 17,24% 20,69% 17,24% 6,90% 10,34% 10,34% 8,62% 6,90% 1,72% 

 

As respostas dos independentes estão mais concentradas nos três primeiros níveis do que as 

dos demais conselheiros. Portanto, existiria um consenso maior entre os independentes, 

enquanto os demais conselheiros tendem a ficar mais dispersos. Essa constatação está de 

acordo com o achado da subseção anterior, em que os independentes tinham uma avaliação 

estatisticamente inferior aos dos demais conselheiros em relação às pressões dos stakeholders 

para a incorporação da RSC nas organizações.  

 

Certamente, valeriam aprofundamentos nessas questões. Tentar entender que tipo de 

organização é essa em que os conselheiros independentes que responderam este estudo atuam 

ou atuaram seria uma boa forma de compreender melhor o fenômeno. Uma pista que pode 

ajudar é verificar o quão influente é a família em tudo isso, dada a concentração de empresas 

de cunho familiar no Brasil. Como observaram Santos e Ckagnazaroff (2012), o conselheiro 

independente está atrelado às ordenações de mundo construídas dentro da empresa, onde o 

poder dos controladores é capaz de exercer grande influência na decisão deles. 

 

Ao serem analisados os dissensos, observa-se a possibilidade da organização interferir na 

sociedade, propiciando um ambiente mais favorável para as suas próprias atividades, item que 

se apresentou como o menos consensual entre os conselheiros. Sete dos nove níveis de 

avaliação foram assinalados por pelo menos 10,9% dos respondentes. Isso leva a constatação 

de que existem aqueles que consideram esse fator como um dos mais importantes e outros 

como um dos menos importantes, o que reforça o exposto na subseção anterior, de que a linha 

entre o auto interesse e a busca por contribuir com o desenvolvimento da sociedade é bastante 

tênue. Por isso, há a necessidade de se aperfeiçoar as instituições brasileiras e a própria 



127 

governança das organizações no sentido de garantir o bem-estar do maior número de 

envolvidos possíveis. 

 

Chama atenção o fato de que 5,5% dos conselheiros exponham que um dos três principais 

itens considerados na decisão deles em relação à RSC seja a geração de valor no curto prazo.. 

Mesmo que a maioria a considere a coisa menos importante, há ainda aqueles que pensam de 

forma diferente e isso mereceria aprofundamento em pesquisas futuras. Esse item foi 

colocado como contraponto e não há autores que defendam essa posição. A busca excessiva 

por resultados no curto prazo pode fazer com que o comportamento oportunista tenha espaço 

nas organizações. Por isso, a visão de curto prazo não seria saudável para a organização como 

um todo; o equilíbrio entre o curto e o longo prazo é o que deveria ser buscado com o intuito 

de criar e gerar valor sustentável para a organização. 

 

Após essas observações, parte-se agora para análise das correlações entre os itens propostos e 

os dados de caracterização dos conselheiros. Vale lembrar que, diferente do que ocorreu nas 

outras duas subseções anteriores, nessa não são realizados os testes de Kruskal-Wallis e 

Mann-Whitney, por conta da natureza da pergunta. Como lembram Hill e Hill (2008), a escala 

de ordenamento não permite grande variedade de testes estatísticos. Hair Jr. et al (2005), 

complementa que dentre as poucas possibilidades tem-se a correlação de Spearman. 

  

Os resultados das correlações não apontaram para nenhuma correlação com força de 

associação considerável. Apenas três correlações foram encontradas, sendo duas com leve 

força de associação e uma com pequena associação
15

. 

  

Tais resultados levam a crer que há uma homogeneização entre os conselheiros certificados 

pelo IBGC. Não se pode afirmar que existem grandes diferenças na forma como eles decidem 

em relação à RSC. Mesmo em outros resultados observados neste estudo, a diferença de 

avaliação entre os conselheiros existe, porém não foram estatisticamente significantes. A 

tendência da maioria foi sempre na direção de preservar a organização. Mesmo havendo 

diferença na avaliação dos conselheiros, quando se observa o grupo como todo, eles tenderam 

a convergir nesse direcionamento. Por outro lado, ressalta-se que as nuanças da atuação dos 

conselheiros e a forma como os agentes das organizações se relacionam podem ser mais 

                                                           
15

 Para ver o resultado completo dessas correlações, consulte o Apêndice 4, pág. 162. 
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complexas do que as questões aqui apresentadas. Dessa forma, mesmo havendo indícios de 

homogeneização, é preciso entender que os conselheiros apreendem as interações 

organizacionais de maneira diferente, o que pode influenciar a atuação dos mesmos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A conclusão deste estudo está divida em três subseções. Primeiro, apresenta-se uma síntese da 

pesquisa, com seus achados e suas contribuições para o campo das organizações. Depois, são 

colocadas algumas limitações do estudo para que futuras pesquisas possam contorná-las, no 

intuito de compreender melhor o fenômeno em estudo. Por fim, uma agenda de pesquisa é 

proposta com o objetivo de ajudar os pesquisadores a conduzirem seus trabalhos, em busca de 

cobrir lacunas não preenchidas por este estudo e outras que foram descobertas no decorrer da 

pesquisa.  

 

 

5.1 Síntese 

 

Este estudo observou a inter-relação existente entre RSC, GC e o papel dos conselheiros. 

Partiu-se da premissa de que a agenda da RSC é progressivamente uma extensão da agenda de 

GC e seria da responsabilidade dos conselhos de administração (ELKINGTON, 2006; 

INGLEY, 2008; JAMALI et al, 2008). Nessa perspectiva, o desafio para os conselheiros 

estaria em apoiar a organização na construção do melhor caminho para equilibrar as 

reivindicações dos acionistas e dos demais stakeholders, garantindo a longevidade da 

organização (INGLEY, 2008). 

 

Nesse contexto, procurou-se observar qual o entendimento que os conselheiros possuem em 

relação à temática da RSC. A premissa adotada foi a de que, para observar e entender o papel 

dos conselheiros nas organizações, é preciso observá-los não somente pela ótica tradicional de 

monitoramento, controle e desempenho econômico, mas também por meio da perspectiva 

comportamental, levantando a opinião dos mesmos sobre a função de um conselheiro, que em 

tese deveria ser mais participativo, e as questões que envolvem à RSC. A RSC foi 

considerada como um fenômeno multifacetado que necessitaria ser compreendido como uma 

realidade social construída. 

 

Os principais resultados deste estudo apontam na direção de que os conselheiros não 

consideram somente as atividades de cunho tradicional (monitoramento, controle e 

desempenho econômico) como relevantes dentre aquelas que estariam no seu escopo de 
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atuação. As atividades de cunho estratégico, e dentro deste contexto aquelas relacionadas à 

RSC, também foram consideradas relevantes. Embora haja um indício de que os conselheiros 

possuem uma visão ampliada do seu escopo de atuação, os mesmos ainda enxergariam que 

algumas atividades não seriam tão relevantes para o trabalho deles quanto outras, em especial, 

as relacionadas ao engajamento do conselheiro com a gestão. Pode-se dizer que os 

conselheiros têm uma visão ampliada do seu escopo de atuação, se envolvendo nas questões 

estratégicas das organizações, sendo a RSC é um tema relevante para o desenvolvimento das 

suas atividades, e que esta evolução é promissora e desafiadora para as organizações e os 

acadêmicos. Compreender melhor como atua um conselheiro é algo necessário para que as 

organizações possam ser melhor governadas, no intuito de cumprir a sua função na sociedade. 

 

Nesse caminho que se constrói sobre o entender de que forma atua um conselheiro, essa 

pesquisa esboçou que os mesmos entendem mais a organização como uma entidade que 

possui uma função social a cumprir do que uma simples organização que atua de forma 

pragmática na busca do lucro. A RSC é justificada, conforme os conselheiros, porque uma 

empresa possui a responsabilidade de ir além de criar empregos, pagar impostos e gerar 

lucros. Tal posicionamento se reflete na maneira exposta pelos conselheiros de como tomam 

decisões. Segundo os mesmos, mais do que os valores e as crenças dos controladores, eles 

consideram aquilo que gera valor no longo prazo para as organizações. Os conselheiros não 

buscariam simplesmente remunerar o capital dos controladores e minoritários, mas sim criar e 

manter valor para que as organizações possam operar de forma sustentável, o que contribuiria 

para que não fosse mais necessário testemunhar tragédias organizacionais como as 

proporcionadas pelas grandes crises recorrentes do sistema vigente. 

 

Questionamentos e desconfiança sobre a atuação dos principais tomadores de decisão das 

organizações sempre existirão. Muitos poderão questionar que os resultados desta pesquisa 

são frutos apenas da fala expressa, ou seja, o que o conselheiro afirma ser importante não 

necessariamente é aquilo que ele considera quando toma suas decisões. Haveria um hiato 

entre o que ele pensa e o que ele faz. Sem dúvida, não se pode negligenciar que entre o 

pensamento e a decisão há uma série de singularidades desconhecidas. Por outro lado, o fato 

dos conselheiros, em maioria, considerarem que o mais importante é preservar a organização 

já é algo a ser considerado para efeito de análise. Para aprimorar essas análises, são 

estabelecidas a seguir algumas limitações deste estudo para que futuras pesquisas possam 

tentar contorná-las e que os leitores tenham uma melhor dimensão daquilo que pode ser 
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extraído deste estudo. A posteriori, faz-se uma proposta de agenda para as futuras pesquisas 

supracitadas. 

 

 

5.2 Limitações do Estudo 

 

As limitações dos estudos acadêmicos são inerentes ao processo de pesquisa. Quando se opta 

por um determinado recorte, relega-se determinada perspectiva que por alguma razão não foi 

esboçado no estudo. Com este trabalho não é diferente, algumas opções metodológicas 

limitaram o estudo em certos aspectos. Por outro lado, quando se conhece e faz-se o exercício 

de estabelecer quais seriam as limitações, o pesquisador contribui para que futuros estudos 

possam explorar essas lacunas e que o conhecimento gerado se torne cumulativo, o que 

colabora para o desenvolvimento científico. 

 

Dentre as limitações desta pesquisa, como não poderia deixar de ser, a amostra precisa ser 

considerada. O BCC, apesar de ser uma iniciativa importante para o desenvolvimento do 

campo da governança, ainda não é representativo perante a quantidade e diversidade de 

conselheiros atuantes no Brasil. O próprio executivo do IBGC responsável pelo banco admitiu 

que o BCC ainda busca congregar novos conselheiros de organizações representativas no 

Brasil. Além disso, a amostra não foi probabilística, o que pode enviesar os resultados da 

pesquisa, pois não se garante que todos os conselheiros brasileiros estariam representados no 

estudo. Todavia, a aplicação de uma amostra deste tipo não seria fácil, uma vez que não se 

conhece todos os conselheiros brasileiros, como também há dificuldade de garantir que 

determinada pessoa escolhida para responder o questionário o faça. Dessa forma, ressalta-se 

que o número de conselheiros aqui pesquisados foi algo positivo, pois, diante da amostra, o 

percentual de respostas obtidas foi considerável. Não foi encontrado nenhum estudo realizado 

no Brasil que conseguiu entrevistar um número de conselheiros superior ao desta pesquisa.  

 

Outras limitações que podem ser apontadas no estudo tangem ao método em si. A escolha 

pelo questionário conferiu vantagens por conta da abrangência da pesquisa, mas, por outro 

lado, limitou-a quanto à profundidade. A pesquisa limitou-se a captar a percepção dos 

conselheiros somente pelo que continha no questionário, além disso, essa captura se deu 

somente pelo discurso, ou seja, o conselheiro pode assinalar que determinada assertiva é 

pouco ou muito importante, entretanto, na sua atuação ele age de maneira diferente. Por isso, 
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entrevistas em profundidade poderiam ter sido utilizadas para melhor entender o fenômeno, 

porém, por conta do acesso limitado aos conselheiros e da necessidade de buscar informações 

mais abrangentes, optou-se pelo survey.  

 

De todo modo, com os resultados deste estudo e as contribuições de Guerra (2009), Muritiba 

et al (2009),  Santos e Ckagnazaroff (2012), e dos estudos do IBGC (2009a, 2013b) 

adicionados aos testes empíricos desenvolvidos por Silveira et al (2003), Andrade et al 

(2009), Fraga e Silva (2012), Gondrige et al (2012) e Martins et al (2012), além dos estudos 

internacionais, tem-se o início da construção de uma base de conhecimento para tentar 

entender melhor o escopo de atuação dos conselheiros nas organizações, principalmente no 

que tange ao processo de decisão e à RSC. Por isso, metodologias qualitativas deveriam ser 

consideradas neste processo. Grupos de foco e entrevistas em profundidade com os 

conselheiros e os demais agentes da governança ajudariam a compreender melhor a dinâmica 

da governança nas organizações, sejam elas de qualquer tipo. 

 

Por fim, o fato de a pesquisa ser uma fotografia do momento em que ela foi realizada pode ser 

considerado algo que a limita. Como explicitado ao longo do trabalho, a percepção das 

pessoas sobre a RSC nas organizações é socialmente construída e influenciada pelo meio em 

que ela atua. As experiências formam as posturas das pessoas perante o fenômeno. Dessa 

forma, observar como as pessoas se comportam ao longo do tempo é algo que se faz 

necessário para que se possa ter uma melhor compreensão da RSC nas organizações e da 

postura dos conselheiros diante dos fenômenos organizacionais. 

  

 

5.3 Proposta de uma Agenda de Pesquisa 

 

Para propor esta agenda, partiu-se dos resultados apresentados, que destacaram o fato dos 

conselheiros agirem em busca de contribuir com a sustentabilidade das organizações, e da 

ideia de que entender de que forma eles procuram assegurar tal situação é de fundamental 

interesse. Por isso, propõe-se uma agenda a partir da perspectiva comportamental, que 

argumenta que pouco se sabe a respeito do processo decisório dos conselheiros e o seu 

impacto sobre a dinâmica organizacional (FORBES; MILLIKEN, 1999; MCNULTY; 

PETTIGREW, 1999; RINDOVA, 1999; USEEM, 2003; HUSE, 2005; ROBERTS et al, 2005; 

LEBLANC; SCHWARTZ, 2007; VAN EES et al, 2009; BAILEY; PACK, 2012).  
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Entretanto, não se pode perder de vista a necessidade de capturar elementos que contribuam 

para o desempenho das organizações. Aprofundar o entendimento entre GC, RSC e 

desempenho organizacional é importante, todavia, entender essa relação sem observar como 

as pessoas se comportam para tal é cair no risco de enveredar por uma ótica estreita e limitada 

do funcionamento das organizações. Por isso, propõe-se que estudiosos sejam instigados a 

entender como as pessoas, em especial os conselheiros, se comportam e entendem as relações 

organizacionais, uma vez que, em última instância, eles são os agentes decisores do rumo das 

organizações. Nessa linha, as propostas aqui sugeridas são tanto para entender a perspectiva 

da RSC nas organizações, pela ótica da governança, como também para as diversas temáticas 

inerentes às organizações.  

 

A primeira sugestão de pesquisa é observar os relacionamentos existentes entre a perspectiva 

individual e a coletiva, já que uma está a todo tempo interagindo com a outra. Nesta pesquisa, 

o olhar foi direcionado para o individual. O que se propõe é que ele vá e volte do individual 

para o coletivo e vice-versa. Ou seja, os apontamentos feitos pelos conselheiros neste estudo 

permaneceriam, caso eles estivessem imersos nos conselhos em que atuam? Qual seria a 

influência do conselho sobre conselheiro? E o contrário: quanto o conselheiro influencia a 

decisão do conselho? 

 

Pode haver diferença entre o grupo e o indivíduo. Além disso, como seria a atuação de um 

conselheiro que participa de mais de um conselho? De que forma ele assimilaria a cultura de 

cada organização? As perguntas são muitas e as pretensas respostas ainda são tímidas. Em 

resumo, o que se sugere é tentar entender a relação entre os valores do individuo, conselheiro, 

e a cultura formada pelo grupo e pela organização, que é composta por semigrupos, como o 

conselho. Analisar essa relação seria de uma grande contribuição para que se possa perceber 

se, por exemplo, em grupo, os conselheiros chegariam a um consenso de que o papel deles é 

preservar os interesses da organização, mesmo que em certo momento tenham que contrariar 

algum interesse dos acionistas das organizações. 

 

Essa sugestão de pesquisa leva a pensar em outras duas análises que poderiam contribuir para 

o debate. A primeira é procurar averiguar de forma empírica as proposições de Basu e Palazzo 

(2008), que defenderam que, para entender a RSC, é preciso olhar para o interior das 

organizações, com foco no indivíduo. Ao considerar que os indivíduos observam a RSC como 
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uma realidade social construída, os autores advogam que pode haver diferenças significativas 

entre o que as pessoas pensam, falam e fazem. Assim, em determinadas situações, as pessoas 

possuem uma determinada visão sobre um assunto, porém a expressam de outro modo e 

diante do fenômeno se comportam de maneira diferente do que pensam e do que falam. 

Averiguar essas perspectivas (cognitiva, linguística e conativa) junto aos conselheiros seria de 

fundamental importância para compreender o que se passa nas salas dos conselhos e, 

principalmente, para entender como as organizações são geridas no seu cotidiano. 

 

A segunda análise estaria relacionada às relações pessoais existentes nas organizações, que 

interfeririam na atuação dos conselheiros. De modo específico, sugere-se o estudo das 

relações de poder entre os atores das organizações, em especial os principais agentes da 

governança. A forma como as relações ocorrem interfere na maneira como os conselheiros se 

portam no conselho. Uma empresa familiar possui uma dinâmica diferente de uma empresa de 

capital pulverizado, que é diferente de uma organização de economia mista. Saber como as 

pessoas se posicionam diante das relações existentes é fundamental para entender as decisões 

que as mesmas tomam na organização. Quando um conselheiro que é proprietário do capital 

de uma organização é convidado para atuar como conselheiro independente em outra 

organização, não se pode considerar fielmente que a forma como ele decide em uma será 

análoga à outra. Existem outros fatores que interferirão em sua decisão, pois a história de vida 

dele numa organização é diferente da outra.  

 

Seria ingênuo acreditar que um conselheiro, ao atuar de forma independente em três 

organizações, uma de controle familiar, outra de economia mista e outra de capital 

pulverizado, por exemplo, irá atuar da mesma maneira nas três organizações. Provavelmente, 

existirão fatores condicionantes em uma que não existem na outra e vice-versa. Tentar 

entender qual a relação que alguém constrói com a organização é algo que, sem dúvida, 

contribuirá com o campo da governança e também da RSC. Por exemplo, foi observada neste 

estudo uma diferença de avaliação entre os conselheiros que participam ou participaram de 

comitês de estratégia. Compreender fatores similares na trajetória desses conselheiros poderia 

ajudar a explicar os motivos dessas diferenças.  

 

O ambiente institucional é outra variável a ser aprofundada. Ser conselheiro de uma 

multinacional é diferente de atuar em uma organização com atuação em um estado do Brasil. 

A forma como as organizações atuam pode interferir na maneira como o conselheiro se 
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comporta. O que é aceito para uma determinada cultura, pode não ser em outra, e em termos 

de RSC, os dilemas éticos são ainda mais latentes. Como decidir a respeito de operações em 

países que se permitem certas condutas totalmente contraditórias com determinados valores 

aceitos pelo país da matriz? Ou ainda, quando essas condutas vão contra os próprios valores 

do conselheiro? Somente o lado econômico serviria para embasar tais decisões? 

 

Outra questão a ser aprofundada é a “legitimidade”. Será que os conselhos são legítimos 

somente pelo fato de representarem o interesse dos acionistas? A não participação de outros 

atores envolvidos com a organização nos conselhos afeta a legitimidade do órgão? Quão 

legítima é a atuação socialmente responsável de uma organização que pouco considera os 

valores e as crenças dos colaboradores? Ou seja, o que se questiona é qual a “legitimidade” 

dos agentes da governança, quem deveria legitimá-los e se todos os envolvidos com a 

organização não poderiam contribuir para que a mesma possa ser melhor governada.  

 

Apesar de ousada em um primeiro momento, faz sentido investir nessa linha, pois as 

organizações, como os próprios conselheiros relataram, possuem um papel que vai além de 

criar empregos, pagar impostos e gerar lucros. Então, nada mais justo que todos pudessem 

colaborar com a mesma. Como sugerem Raelin e Bondy (2013), o acionista, a grosso modo, é 

um agente da sociedade, que no caso seria o principal, ou seja, pela ótica da teoria da agência, 

o acionista deve agir pelo melhor interesse da sociedade. Assim, poderia se falar em uma 

maior democratização, onde todos poderiam ser representados no conselho. Alguém pode 

acenar com a prerrogativa de que os interesses são conflitantes, porém, como já foi 

exaustivamente aqui discutido, todos, acionistas e demais interessados, convergem para o 

interesse maior de que as organizações tenham uma gestão sustentável, atendendo ao interesse 

dos envolvidos e da sociedade como um todo.  

 

Por isso, sugere-se verificar se os órgãos de governança das organizações são legítimos. Em 

um primeiro momento, poderia ser uma investigação com o público interno, pois se não é 

possível ser legítimo nem perante aqueles que compõem a organização, mais difícil ainda 

poderá ser conseguir legitimidade dos que estão fora dela. Em RSC, esse é um tópico de 

fronteira de pesquisa, saber qual a legitimidade de uma gestão responsável perante o seu 

público interno. A prerrogativa é a mesma, se organização não consegue ser legitimada 

perante seus colaboradores, que dirá externalizar essa situação para a sociedade.  
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Pesquisas qualitativas com conselheiros são importantes para tentar desenhar um quadro mais 

estruturado sobre a forma como eles atuam nas organizações. Considerar a variável 

organizacional também é relevante, observando a influência da organização sobre a atuação 

do indivíduo. Para tanto, entrevistas em profundidade com os agentes da governança podem 

oferecer insights interessantes. Outra abordagem de pesquisa relevante seria o grupo de foco. 

Poderiam ser realizadas entrevistas em profundidade e depois em grupo, para captar 

diferenças nas percepções do conselheiro.  

 

Num outro lado, envolver os stakeholders nas pesquisas futuras é algo significativo. Existem 

grupos que exercem mais influência do que outros, e verificar como o conselheiro se 

posiciona nesse jogo político acrescentaria bastante. Com isso, seria possível realizar 

triangulação de dados entre as respostas dos conselheiros, dos stakeholders e das próprias 

organizações. Por fim, uma pesquisa interessante poderia ser feita com experimentos. Se o 

pesquisador pudesse simular reuniões ou situações de tomada de decisão entre os agentes da 

governança, em busca de entender como as pessoas lidam com dilemas éticos, muito poderia 

ser desvendado em relação à forma como as organizações são governadas.  
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

 

OBSERVAÇÕES INICIAIS 

Prezado(a) participante, esta  pesquisa foi elaborada por um estudante do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade de São Paulo, como requisito para a obtenção do título de mestre. O intuito da 

pesquisa é captar a percepção dos conselheiros e potenciais conselheiros de administração no Brasil sobre as 

atividades que desenvolvem. 

O preenchimento do questionário deve ser rápido, e levará em torno de 6 a 8 minutos. 

A sua identificação não é requerida e é garantido o total sigilo das informações contidas no questionário. As 

mesmas serão utilizadas somente para fins acadêmicos. 

Gostaríamos da sua colaboração para responder algumas perguntas. Não existe resposta certa ou errada. Por 

favor, seja o mais sincero possível nas suas respostas. 

Obrigado pela sua participação. 

 

ASSERTIVAS 

Assinale o grau de relevância de cada atividade abaixo para o trabalho de um conselheiro. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Não                           Totalmente                    

relevante                       relevante 

1 2 3 4 5 6 

Eleger e destituir a diretoria executiva.        

Monitorar e avaliar a diretoria executiva.       

Maximizar dividendos para os acionistas.        

Estabelecer as atribuições da diretoria executiva.        

Convocar a assembleia geral.        

Deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição.        

Determinar qual o nível de risco a que a organização pode se expor.        

Gerar valor no longo prazo para os acionistas.       

Escolher e avaliar a auditoria independente.       

Estabelecer a política de remuneração da diretoria executiva (Salários e 

bônus) 

      

Estabelecer um plano de sucessão para a diretoria executiva.       

Dar parecer sobre o relatório da administração e as demonstrações 

financeiras 

      

Orientar o processo de definição das ferramentas e os indicadores de gestão        

Decidir sobre a política de gestão de pessoas        

Definir as diretrizes e políticas da organização.       

Ser Mentor do CEO.        

Definir a estratégia da organização.        

Zelar pela longevidade da organização.        

Avaliar e acompanhar o plano estratégico da organização.       

Zelar pelo cumprimento do código de conduta/ética.       

Fazer com que a empresa atue conforme as normas e os padrões da 

sociedade. 

      

Decidir sobre as diretrizes de responsabilidade social da organização.        
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Zelar para que as atividades da organização sejam conduzidas de forma 

ética e responsável.  

      

Definir os valores e a filosofia da organização.        

Gerenciar as demandas dos stakeholders.        

Zelar pela transparência e a lisura das atividades da organização.        

Deliberar sobre as políticas de relacionamento com os stakeholders.        

 

Para responder as próximas questões, considere o seguinte princípio de responsabilidade corporativa do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC): 

 

 

 

 

Em relação às justificativas/motivos para as organizações adotarem a responsabilidade social em suas 

práticas, assinale o seu grau de concordância/discordância em relação a cada afirmação abaixo. 

 

 Discordo                Concordo   

Totalmente           Totalmente                                     

1 2 3 4 5 6 

Empresas devem ter uma atuação socialmente responsável, a responsabilidade da empresa é ir 

além de criar empregos, pagar impostos e gerar lucros. 

      

Existe um contrato implícito na relação entre as empresas e a sociedade, empresas utilizam os 

recursos disponíveis na sociedade e essa, por sua vez, possui expectativas em relação à 

empresa. 

      

A aderência das empresas à responsabilidade social acontece por conta das pressões exercidas 

pelos consumidores, concorrentes, fornecedores, ONGs, governos e a sociedade como um 

todo. 

      

Empresas buscam atuar de forma socialmente responsável para obter ganhos de reputação 

junto aos seus stakeholders. 

      

O mercado diferencia as empresas que são geridas de forma socialmente responsável.       

Empresas buscam formas de se manterem competitivas e sustentáveis e a responsabilidade 

social protege e cria valor para as organizações. 

      

As empresas buscam interferir na dinâmica da sociedade, tentando transformar o ambiente 

mais propício para as suas próprias atividades. 

      

A responsabilidade social é uma forma de legitimar a atuação da empresa perante a sociedade.       

Empresas adotam a responsabilidade social em suas práticas por causa dos valores e crenças 

dos seus fundadores e suas lideranças. 

      

Empresas adotam a responsabilidade social em suas práticas por causa dos valores e crenças de 

seus empregados. 

      

 

“os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua 

longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações.” 



156 
 

 

Avalie os itens abaixo e ordene-os conforme a importância que você conferiria a eles caso precisasse tomar 

decisões como conselheiro a respeito de temas relacionados à responsabilidade social. 

 

 A Minha opinião 

A geração de valor para a organização no curto prazo.   

O ambiente em que a organização está inserida e as solicitações dos seus stakeholders.  

A Identidade da organização: missão, visão e valores.   

O ambiente em que a organização está inserida e a regulação existente nele, por meio 

dos governos e suas instituições.  

 

A geração de valor para a organização no futuro.   

Se a organização poderá interferir na sociedade, propiciando um ambiente mais 

favorável para as suas próprias atividades.  

 

Os valores e as crenças dos controladores da organização.   

O que as empresas concorrentes têm feito, para que a organização da qual sou 

conselheiro não fique defasada.  

 

O setor em que a empresa atua.  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Sexo: 

(      ) Masculino    (     ) Feminino 

 

2. Idade: |____|____| 

 

3. Grau de instrução (cursando ou completo) 

(      ) Ensino Fundamental ou menos (Primeiro Grau)     

(      ) Ensino Médio (Segundo Grau)                  

(      ) Curso Superior                       

(      ) Pós-Graduação (Especialização ou MBA) 

(      ) Mestrado ou Doutorado 

 

4. Você já atuou como conselheiro: 

(      ) Sim       (      ) Não 

 

5. Há quanto tempo atua como conselheiro: 

(      )  0 a 3 anos          (      )  3,1 a 6 anos          (      )  6,1 a 10 anos           

(      )  10,1 a 15 anos                (      )  acima de 15 anos 

 

6. Em quantos conselhos atuou (Não considerar os que você está atuando hoje): 

(      )  1 conselho         

(      )  3 conselhos         

(      )  3 conselhos         

(      )  4 conselhos 

(      )  5 conselho         

(      )  6 conselhos         

(      )  7 conselhos         

(      )  8 conselhos      

(      )  9 conselhos      

(      )  mais de 10 conselhos 
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7. Participa/ participou de algum comitê:  

(      )  Não participo/participei 

(      )  Auditoria  

(      )  Sustentabilidade / Responsabilidade Social           

(      )  Recursos Humanos / Pessoas / Remuneração 

(      )  Estratégia 

(      )  Risco 

(      )  Governança Corporativa 

(      )  Outro (s). Qual (is)?_____________________________________________________________ 

 

8. Atua de que forma (pode marcar mais de uma):  

(      )  Presidente ou vice-presidente  

(      )  Independente           

(      )  Interno 

(      )  Candidato dos acionistas majoritários 

(      )  Candidato dos acionistas minoritários 

(      )  Outra (s).Qual (is)?______________________________________________________________ 

 

9. Você está atuando como conselheiro hoje: 

(      ) Sim       (      ) Não 

 

10. Em quantos conselhos está atuando hoje: 

(      )  1 conselho         

(      )  3 conselhos         

(      )  3 conselhos         

(      )  4 conselhos    

(      )  5 conselhos    

(      )  mais de 5 conselhos 

 

Muito Obrigado 

 

Caso queira ter conhecimento sobre os resultados da pesquisa, por favor, deixe seu e-mail. 
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APÊNDICE 2 – CORRELAÇÕES DE SPEARMAN PARA O ESCOPO DE ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

 

 

 

 

TRADICIONAL ESTRATÉGIA RSC IDADE ESCOLARIDADE TEMPO N.CONSELHOS 

QUE ATUOU 

N.CONSELHOS 

QUE ATUA 

TRADICIONAL Correlation Coefficient 1,000 ,463
**

 ,361
**

 -,081 ,056 ,141 ,077 ,038 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,365 ,530 ,144 ,427 ,742 

N 128 128 128 128 128 109 109 79 

ESTRATÉGIA Correlation Coefficient ,463
**

 1,000 ,505
**

 ,074 ,184
*
 ,041 -,035 -,010 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,409 ,038 ,670 ,717 ,928 

N 128 128 128 128 128 109 109 79 

RSC Correlation Coefficient ,361
**

 ,505
**

 1,000 ,106 ,076 ,164 ,049 ,079 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,233 ,396 ,089 ,615 ,488 

N 128 128 128 128 128 109 109 79 

IDADE Correlation Coefficient -,081 ,074 ,106 1,000 -,106 ,428
**

 ,343
**

 ,178 

Sig. (2-tailed) ,365 ,409 ,233 . ,233 ,000 ,000 ,117 

N 128 128 128 128 128 109 109 79 

ESCOLARIDADE Correlation Coefficient ,056 ,184
*
 ,076 -,106 1,000 ,084 ,069 -,129 

Sig. (2-tailed) ,530 ,038 ,396 ,233 . ,385 ,477 ,258 

N 128 128 128 128 128 109 109 79 

TEMPO Correlation Coefficient ,141 ,041 ,164 ,428
**

 ,084 1,000 ,715
**

 ,160 

Sig. (2-tailed) ,144 ,670 ,089 ,000 ,385 . ,000 ,159 

N 109 109 109 109 109 109 109 79 

N.CONSELHOS  

QUE ATUOU 

Correlation Coefficient ,077 -,035 ,049 ,343
**

 ,069 ,715
**

 1,000 ,372
**

 

Sig. (2-tailed) ,427 ,717 ,615 ,000 ,477 ,000 . ,001 

N 109 109 109 109 109 109 109 79 

N.CONSELHOS  

QUE ATUA 

Correlation Coefficient ,038 -,010 ,079 ,178 -,129 ,160 ,372
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,742 ,928 ,488 ,117 ,258 ,159 ,001 . 

N 79 79 79 79 79 79 79 79 
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Nos Apêndices 3, 4, 5 e 6 deve-se considerar a seguinte legenda para as variáveis V. 

 

 

Escopo de Atuação dos Conselheiros 

V1 – Empresas devem ter uma atuação socialmente responsável, a responsabilidade da empresa é ir além de criar empregos, pagar impostos e gerar lucros. 

V2 – Existe um contrato implícito na relação entre as empresas e a sociedade, empresas utilizam os recursos disponíveis na sociedade e essa, por sua vez, possui expectativas em relação à 

empresa. 

V3 – A aderência das empresas à responsabilidade social acontece por conta das pressões exercidas pelos consumidores, concorrentes, fornecedores, ONGs, governos e a sociedade como um 

todo. 

V4 – Empresas buscam atuar de forma socialmente responsável para obter ganhos de reputação junto aos seus stakeholders. 

V5 – O mercado diferencia as empresas que são geridas de forma socialmente responsável. 

V6 – Empresas buscam formas de se manterem competitivas e sustentáveis e a responsabilidade social protege e cria valor para as organizações. 

V7 – As empresas buscam interferir na dinâmica da sociedade, tentando transformar o ambiente mais propício para as suas próprias atividades. 

V8 – A responsabilidade social é uma forma de legitimar a atuação da empresa perante a sociedade. 

V9 – Empresas adotam a responsabilidade social em suas práticas por causa dos valores e crenças dos seus fundadores e suas lideranças. 

V10 – Empresas adotam a responsabilidade social em suas práticas por causa dos valores e crenças de seus empregados. 

 

Entendimento dos Conselheiros em Relação à RSC 

V11 – A geração de valor para a organização no curto prazo. 

V12 – O ambiente em que a organização está inserida e as solicitações dos seus stakeholders. 

V13 – A Identidade da organização: missão, visão e valores. 

V14 – O ambiente em que a organização está inserida e a regulação existente nele, por meio dos governos e suas instituições.  

V15 – A geração de valor para a organização no futuro.  

V16 – Se a organização poderá interferir na sociedade, propiciando um ambiente mais favorável para as suas próprias atividades.  

V17 – Os valores e as crenças dos controladores da organização. 

V18 – O que as empresas concorrentes têm feito, para que a organização da qual sou conselheiro não fique defasada. 

V19 – O setor em que a empresa atua. 
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APÊNDICE 3 – CORRELAÇÕES DE SPEARMAN PARA O ENTENDIMENTO DOS CONSELHEIROS EM RELAÇÃO À RSC 

 

 

  

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Idade Escolaridade Tempo 

Nº de 

conselhos 

que atuou 

Nº de 

conselhos que 

atua hoje 

V1 

Correlation 

Coefficient 
1 ,526** ,196* ,316** ,359** ,408** 0,048 ,496** 0,036 0,085 0,03 0,122 -0,032 -0,099 -0,142 

 

Sig. (2-tailed) . 0 0,026 0 0 0 0,593 0 0,687 0,343 0,736 0,17 0,738 0,308 0,213 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V2 

Correlation 

Coefficient 
,526** 1 0,118 ,273** ,343** ,365** 0,154 ,487** ,302** ,287** 0,034 0,173 -0,047 0,026 0,021 

 

Sig. (2-tailed) 0 . 0,184 0,002 0 0 0,082 0 0,001 0,001 0,699 0,051 0,631 0,787 0,858 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V3 

Correlation 

Coefficient 
,196* 0,118 1 ,313** 0,144 0,12 ,210* ,275** -0,069 ,228** 0,031 ,177* -0,04 0,023 -0,074 

 

Sig. (2-tailed) 0,026 0,184 . 0 0,104 0,176 0,017 0,002 0,438 0,01 0,727 0,046 0,678 0,812 0,517 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V4 

Correlation 

Coefficient 
,316** ,273** ,313** 1 0,136 ,291** ,257** ,276** 0,158 0,139 0,165 0,09 0,006 -0,019 -0,128 

 

Sig. (2-tailed) 0 0,002 0 . 0,127 0,001 0,003 0,002 0,074 0,119 0,062 0,314 0,95 0,848 0,261 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V5 

Correlation 

Coefficient 
,359** ,343** 0,144 0,136 1 ,290** 0,098 ,331** ,241** ,323** -0,014 0,036 -,188* -0,158 -0,116 

 

Sig. (2-tailed) 0 0 0,104 0,127 . 0,001 0,269 0 0,006 0 0,875 0,685 0,05 0,101 0,309 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V6 

Correlation 

Coefficient 
,408** ,365** 0,12 ,291** ,290** 1 ,232** ,456** 0,084 ,349** 0,028 0,041 0,004 -0,09 -0,116 

 

Sig. (2-tailed) 0 0 0,176 0,001 0,001 . 0,008 0 0,346 0 0,751 0,649 0,964 0,351 0,307 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V7 

Correlation 

Coefficient 
0,048 0,154 ,210* ,257** 0,098 ,232** 1 0,053 ,219* ,245** 0,061 0,094 0,175 0,118 ,244* 

 

Sig. (2-tailed) 0,593 0,082 0,017 0,003 0,269 0,008 . 0,554 0,013 0,005 0,493 0,289 0,069 0,221 0,03 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V8 

Correlation 

Coefficient 
,496** ,487** ,275** ,276** ,331** ,456** 0,053 1 0,1 ,232** ,197* -0,003 -0,01 -0,072 -0,037 

 

Sig. (2-tailed) 0 0 0,002 0,002 0 0 0,554 . 0,26 0,008 0,026 0,973 0,914 0,459 0,748 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 
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V9 

Correlation 

Coefficient 
0,036 ,302** -0,069 0,158 ,241** 0,084 ,219* 0,1 1 0,168 -0,04 0,064 -0,048 -0,086 0,018 

 

Sig. (2-tailed) 0,687 0,001 0,438 0,074 0,006 0,346 0,013 0,26 . 0,058 0,653 0,471 0,617 0,372 0,875 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V10 

Correlation 

Coefficient 
0,085 ,287** ,228** 0,139 ,323** ,349** ,245** ,232** 0,168 1 0,046 0,087 -0,047 -0,043 -0,079 

 

Sig. (2-tailed) 0,343 0,001 0,01 0,119 0 0 0,005 0,008 0,058 . 0,608 0,326 0,628 0,658 0,487 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

Idade 

Correlation 

Coefficient 
0,03 0,034 0,031 0,165 -0,014 0,028 0,061 ,197* -0,04 0,046 1 -0,106 ,428** ,343** 0,178 

 

Sig. (2-tailed) 0,736 0,699 0,727 0,062 0,875 0,751 0,493 0,026 0,653 0,608 . 0,233 0 0 0,117 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

Escolaridade 

Correlation 

Coefficient 
0,122 0,173 ,177* 0,09 0,036 0,041 0,094 -0,003 0,064 0,087 -0,106 1 0,084 0,069 -0,129 

 

Sig. (2-tailed) 0,17 0,051 0,046 0,314 0,685 0,649 0,289 0,973 0,471 0,326 0,233 . 0,385 0,477 0,258 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

Tempo 

Correlation 

Coefficient 
-0,032 -0,047 -0,04 0,006 -,188* 0,004 0,175 -0,01 -0,048 -0,047 ,428** 0,084 1 ,715** 0,16 

 

Sig. (2-tailed) 0,738 0,631 0,678 0,95 0,05 0,964 0,069 0,914 0,617 0,628 0 0,385 . 0 0,159 

 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 79 

Nº de conselhos 

que atuou 

Correlation 

Coefficient 
-0,099 0,026 0,023 -0,019 -0,158 -0,09 0,118 -0,072 -0,086 -0,043 ,343** 0,069 ,715** 1 ,372** 

 

Sig. (2-tailed) 0,308 0,787 0,812 0,848 0,101 0,351 0,221 0,459 0,372 0,658 0 0,477 0 . 0,001 

 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 79 

Nº de conselhos 

que atua hoje 

Correlation 

Coefficient 
-0,142 0,021 -0,074 -0,128 -0,116 -0,116 ,244* -0,037 0,018 -0,079 0,178 -0,129 0,16 ,372** 1 

 

Sig. (2-tailed) 0,213 0,858 0,517 0,261 0,309 0,307 0,03 0,748 0,875 0,487 0,117 0,258 0,159 0,001 . 

 

N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
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APÊNDICE 4 – CORRELAÇÕES DE SPEARMAN OS FATORES RELEVANTES NAS DECISÕES DOS CONSELHEIROS EM RELAÇÃO À 

RSC 

 

 

  

V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 Idade Escolaridade Tempo Nº de 

conselhos 

que atuou 

Nº de 

conselhos que 

atua hoje 

V11 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,118 -,075 -,120 -,003 -,317** -,048 -,170 -,093 ,060 -,126 ,114 ,098 -,087 

 

Sig. (2-tailed) . ,185 ,401 ,176 ,977 ,000 ,591 ,055 ,297 ,501 ,158 ,237 ,312 ,447 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V12 

Correlation 

Coefficient 
-,118 1,000 ,053 -,178* -,116 -,087 -,097 -,102 -,115 ,110 ,021 ,131 ,003 ,244* 

 

Sig. (2-tailed) ,185 . ,555 ,045 ,193 ,330 ,277 ,253 ,195 ,215 ,817 ,175 ,977 ,030 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V13 

Correlation 

Coefficient 
-,075 ,053 1,000 -,303** -,407** ,008 ,139 -,188* -,093 -,003 ,082 -,046 -,024 -,022 

 

Sig. (2-tailed) ,401 ,555 . ,001 ,000 ,927 ,119 ,033 ,296 ,972 ,357 ,635 ,803 ,847 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V14 

Correlation 

Coefficient 
-,120 -,178* -,303** 1,000 ,089 -,204* -,241** ,009 ,080 -,032 -,041 -,195* -,114 -,099 

 

Sig. (2-tailed) ,176 ,045 ,001 . ,317 ,021 ,006 ,916 ,370 ,722 ,646 ,042 ,240 ,383 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V15 

Correlation 

Coefficient 
-,003 -,116 -,407** ,089 1,000 -,061 -,349** ,046 -,192* -,101 ,004 -,030 -,017 -,034 

 

Sig. (2-tailed) ,977 ,193 ,000 ,317 . ,495 ,000 ,609 ,030 ,256 ,963 ,756 ,864 ,768 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V16 

Correlation 

Coefficient 
-,317** -,087 ,008 -,204* -,061 1,000 -,104 -,117 -,308** ,087 -,199* ,046 -,024 ,033 

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,330 ,927 ,021 ,495 . ,241 ,190 ,000 ,330 ,024 ,632 ,801 ,776 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V17 

Correlation 

Coefficient 
-,048 -,097 ,139 -,241** -,349** -,104 1,000 -,263** -,121 -,057 ,124 ,044 ,147 -,001 

 

Sig. (2-tailed) ,591 ,277 ,119 ,006 ,000 ,241 . ,003 ,175 ,522 ,163 ,647 ,128 ,991 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V18 

Correlation 

Coefficient 
-,170 -,102 -,188* ,009 ,046 -,117 -,263** 1,000 -,081 -,091 ,002 -,015 -,016 ,069 

 

Sig. (2-tailed) ,055 ,253 ,033 ,916 ,609 ,190 ,003 . ,366 ,309 ,985 ,877 ,871 ,546 



 

 
 

1
6
3
 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

V19 

Correlation 

Coefficient 
-,093 -,115 -,093 ,080 -,192* -,308** -,121 -,081 1,000 -,050 ,168 -,099 -,033 -,023 

 

Sig. (2-tailed) ,297 ,195 ,296 ,370 ,030 ,000 ,175 ,366 . ,574 ,058 ,307 ,734 ,841 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

Idade 

Correlation 

Coefficient 
,060 ,110 -,003 -,032 -,101 ,087 -,057 -,091 -,050 1,000 -,106 ,428** ,343** ,178 

 

Sig. (2-tailed) ,501 ,215 ,972 ,722 ,256 ,330 ,522 ,309 ,574 . ,233 ,000 ,000 ,117 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

Escolaridade 

Correlation 

Coefficient 
-,126 ,021 ,082 -,041 ,004 -,199* ,124 ,002 ,168 -,106 1,000 ,084 ,069 -,129 

 

Sig. (2-tailed) ,158 ,817 ,357 ,646 ,963 ,024 ,163 ,985 ,058 ,233 . ,385 ,477 ,258 

 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 109 109 79 

Tempo 

Correlation 

Coefficient 
,114 ,131 -,046 -,195* -,030 ,046 ,044 -,015 -,099 ,428** ,084 1,000 ,715** ,160 

 

Sig. (2-tailed) ,237 ,175 ,635 ,042 ,756 ,632 ,647 ,877 ,307 ,000 ,385 . ,000 ,159 

 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 79 

Nº de conselhos 

que atuou 

Correlation 

Coefficient 
,098 ,003 -,024 -,114 -,017 -,024 ,147 -,016 -,033 ,343** ,069 ,715** 1,000 ,372** 

 

Sig. (2-tailed) ,312 ,977 ,803 ,240 ,864 ,801 ,128 ,871 ,734 ,000 ,477 ,000 . ,001 

 

N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 79 

Nº de conselhos 

que atuou 

Correlation 

Coefficient 
-,087 ,244* -,022 -,099 -,034 ,033 -,001 ,069 -,023 ,178 -,129 ,160 ,372** 1,000 

 

Sig. (2-tailed) ,447 ,030 ,847 ,383 ,768 ,776 ,991 ,546 ,841 ,117 ,258 ,159 ,001 . 

 

N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
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APÊNDICE 5 – TESTE DE KRUSKAL-WALLIS 

 
 

 
 
 
 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,495 3,361 7,653 3,282 ,991 ,130 ,177 ,713 1,417 ,000 1,349 ,043 1,395 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,482 ,067 ,006 ,070 ,319 ,719 ,674 ,398 ,234 ,992 ,245 ,836 ,238 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: SEXO           
 

Ranks 

 SEXO N Mean Rank 

TRAD 1 119 63,92 

2 9 72,11 

Total 128  

ESTR 1 119 62,99 

2 9 84,44 

Total 128  

RSC 1 119 62,12 

2 9 95,94 

Total 128  

V1 1 119 63,01 

2 9 84,22 

Total 128  

V2 1 119 63,63 

2 9 75,94 

Total 128  

V3 1 119 64,18 

2 9 68,67 

Total 128  

V4 1 119 64,87 

2 9 59,67 

Total 128  

V5 1 119 63,77 

2 9 74,17 

Total 128  

V6 1 119 63,49 

2 9 77,89 

Total 128  

V7 1 119 64,49 

2 9 64,61 

Total 128  

V8 1 119 63,50 

2 9 77,67 

Total 128  

V9 1 119 64,32 

2 9 66,89 

Total 128  

V10 1 119 65,54 

2 9 50,72 

Total 128  
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Ranks 

 ATUAÇ
ÃO N Mean Rank 

TRAD 1 109 63,52 

2 19 70,11 

Total 128  

ESTR 1 109 63,64 

2 19 69,42 

Total 128  

RSC 1 109 65,20 

2 19 60,50 

Total 128  

V1 1 109 65,02 

2 19 61,50 

Total 128  

V2 1 109 64,24 

2 19 65,97 

Total 128  

V3 1 109 64,33 

2 19 65,47 

Total 128  

V4 1 109 64,86 

2 19 62,42 

Total 128  

V5 1 109 64,80 

2 19 62,79 

Total 128  

V6 1 109 65,45 

2 19 59,05 

Total 128  

V7 1 109 62,26 

2 19 77,37 

Total 128  

V8 1 109 66,25 

2 19 54,45 

Total 128  

V9 1 109 64,84 

2 19 62,55 

Total 128  

V10 1 109 64,43 

2 19 64,89 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,619 ,472 ,285 ,175 ,038 ,016 ,075 ,051 ,541 2,825 1,812 ,066 ,003 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,432 ,492 ,593 ,676 ,846 ,898 ,784 ,821 ,462 ,093 ,178 ,798 ,959 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: ATUAÇÃO          
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Ranks 

 ATUAÇ
ÃO2 N Mean Rank 

TRAD 1 80 58,69 

2 29 44,81 

Total 109  

ESTR 1 80 56,65 

2 29 50,45 

Total 109  

RSC 1 80 56,18 

2 29 51,76 

Total 109  

V1 1 80 53,86 

2 29 58,14 

Total 109  

V2 1 80 56,25 

2 29 51,55 

Total 109  

V3 1 80 52,84 

2 29 60,95 

Total 109  

V4 1 80 56,37 

2 29 51,22 

Total 109  

V5 1 80 53,94 

2 29 57,93 

Total 109  

V6 1 80 53,25 

2 29 59,83 

Total 109  

V7 1 80 57,88 

2 29 47,07 

Total 109  

V8 1 80 53,85 

2 29 58,17 

Total 109  

V9 1 80 58,75 

2 29 44,66 

Total 109  

V10 1 80 53,11 

2 29 60,21 

Total 109  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square 4,954 ,968 ,462 ,470 ,506 1,489 ,609 ,368 1,040 2,620 ,443 4,515 1,125 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,026 ,325 ,497 ,493 ,477 ,222 ,435 ,544 ,308 ,105 ,506 ,034 ,289 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: ATUAÇÃO2          
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Ranks 

 COM1 N Mean Rank 

TRAD 1 34 68,79 

2 94 62,95 

Total 128  

ESTR 1 34 71,34 

2 94 62,03 

Total 128  

RSC 1 34 63,16 

2 94 64,98 

Total 128  

V1 1 34 64,51 

2 94 64,49 

Total 128  

V2 1 34 60,19 

2 94 66,06 

Total 128  

V3 1 34 63,62 

2 94 64,82 

Total 128  

V4 1 34 63,35 

2 94 64,91 

Total 128  

V5 1 34 67,56 

2 94 63,39 

Total 128  

V6 1 34 63,38 

2 94 64,90 

Total 128  

V7 1 34 62,09 

2 94 65,37 

Total 128  

V8 1 34 70,54 

2 94 62,31 

Total 128  

V9 1 34 63,26 

2 94 64,95 

Total 128  

V10 1 34 65,72 

2 94 64,06 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,753 1,890 ,066 ,000 ,672 ,028 ,048 ,342 ,047 ,206 1,359 ,055 ,052 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,385 ,169 ,797 ,998 ,412 ,867 ,827 ,559 ,828 ,650 ,244 ,815 ,819 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: COM1           
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Ranks 

 COM2 N Mean Rank 

TRAD 1 27 73,02 

2 101 62,22 

Total 128  

ESTR 1 27 62,26 

2 101 65,10 

Total 128  

RSC 1 27 75,50 

2 101 61,56 

Total 128  

V1 1 27 54,69 

2 101 67,12 

Total 128  

V2 1 27 61,54 

2 101 65,29 

Total 128  

V3 1 27 66,94 

2 101 63,85 

Total 128  

V4 1 27 67,30 

2 101 63,75 

Total 128  

V5 1 27 64,31 

2 101 64,55 

Total 128  

V6 1 27 59,31 

2 101 65,89 

Total 128  

V7 1 27 65,22 

2 101 64,31 

Total 128  

V8 1 27 68,28 

2 101 63,49 

Total 128  

V9 1 27 73,17 

2 101 62,18 

Total 128  

V10 1 27 60,89 

2 101 65,47 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square 2,192 ,150 3,310 2,873 ,235 ,158 ,209 ,001 ,751 ,014 ,393 1,994 ,339 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,139 ,699 ,069 ,090 ,628 ,691 ,647 ,976 ,386 ,907 ,531 ,158 ,561 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: COM2           
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Ranks 

 COM3 N Mean Rank 

TRAD 1 7 65,00 

2 121 64,47 

Total 128  

ESTR 1 7 52,86 

2 121 65,17 

Total 128  

RSC 1 7 66,79 

2 121 64,37 

Total 128  

V1 1 7 76,71 

2 121 63,79 

Total 128  

V2 1 7 57,79 

2 121 64,89 

Total 128  

V3 1 7 84,29 

2 121 63,36 

Total 128  

V4 1 7 74,57 

2 121 63,92 

Total 128  

V5 1 7 50,86 

2 121 65,29 

Total 128  

V6 1 7 72,79 

2 121 64,02 

Total 128  

V7 1 7 68,50 

2 121 64,27 

Total 128  

V8 1 7 70,93 

2 121 64,13 

Total 128  

V9 1 7 60,07 

2 121 64,76 

Total 128  

V10 1 7 64,93 

2 121 64,48 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,002 ,876 ,031 ,963 ,261 2,239 ,588 1,087 ,415 ,091 ,246 ,113 ,001 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,968 ,349 ,860 ,326 ,609 ,135 ,443 ,297 ,519 ,763 ,620 ,737 ,974 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: COM3           
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Ranks 

 COM4 N Mean Rank 

TRAD 1 15 58,67 

2 113 65,27 

Total 128  

ESTR 1 15 53,13 

2 113 66,01 

Total 128  

RSC 1 15 50,50 

2 113 66,36 

Total 128  

V1 1 15 65,47 

2 113 64,37 

Total 128  

V2 1 15 63,50 

2 113 64,63 

Total 128  

V3 1 15 60,70 

2 113 65,00 

Total 128  

V4 1 15 54,80 

2 113 65,79 

Total 128  

V5 1 15 56,57 

2 113 65,55 

Total 128  

V6 1 15 67,30 

2 113 64,13 

Total 128  

V7 1 15 62,70 

2 113 64,74 

Total 128  

V8 1 15 58,93 

2 113 65,24 

Total 128  

V9 1 15 63,17 

2 113 64,68 

Total 128  

V10 1 15 55,57 

2 113 65,69 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,510 1,916 2,663 ,014 ,013 ,189 1,251 ,843 ,109 ,042 ,423 ,023 1,029 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,475 ,166 ,103 ,906 ,908 ,663 ,263 ,358 ,742 ,837 ,515 ,878 ,310 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: COM4           
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Ranks 

 COM5 N Mean Rank 

TRAD 1 37 57,12 

2 91 67,50 

Total 128  

ESTR 1 37 53,26 

2 91 69,07 

Total 128  

RSC 1 37 58,42 

2 91 66,97 

Total 128  

V1 1 37 66,24 

2 91 63,79 

Total 128  

V2 1 37 61,64 

2 91 65,66 

Total 128  

V3 1 37 58,66 

2 91 66,87 

Total 128  

V4 1 37 67,16 

2 91 63,42 

Total 128  

V5 1 37 60,31 

2 91 66,20 

Total 128  

V6 1 37 66,42 

2 91 63,72 

Total 128  

V7 1 37 62,31 

2 91 65,39 

Total 128  

V8 1 37 61,00 

2 91 65,92 

Total 128  

V9 1 37 65,30 

2 91 64,18 

Total 128  

V10 1 37 60,70 

2 91 66,04 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square 2,501 5,743 1,539 ,138 ,334 1,370 ,289 ,720 ,156 ,191 ,512 ,026 ,570 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,114 ,017 ,215 ,710 ,563 ,242 ,591 ,396 ,692 ,662 ,474 ,873 ,450 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: COM5           
 



172 
 

Kruskal-Wallis Test 
 

Ranks 

 COM6 N Mean Rank 

TRAD 1 13 73,04 

2 115 63,53 

Total 128  

ESTR 1 13 54,85 

2 115 65,59 

Total 128  

RSC 1 13 74,12 

2 115 63,41 

Total 128  

V1 1 13 73,38 

2 115 63,50 

Total 128  

V2 1 13 76,31 

2 115 63,17 

Total 128  

V3 1 13 65,58 

2 115 64,38 

Total 128  

V4 1 13 67,15 

2 115 64,20 

Total 128  

V5 1 13 74,77 

2 115 63,34 

Total 128  

V6 1 13 73,08 

2 115 63,53 

Total 128  

V7 1 13 71,58 

2 115 63,70 

Total 128  

V8 1 13 73,27 

2 115 63,51 

Total 128  

V9 1 13 78,42 

2 115 62,93 

Total 128  

V10 1 13 85,77 

2 115 62,10 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,931 1,177 1,070 ,995 1,577 ,013 ,080 1,203 ,869 ,554 ,894 2,176 4,968 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,335 ,278 ,301 ,318 ,209 ,909 ,778 ,273 ,351 ,457 ,344 ,140 ,026 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: COM6           
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Kruskal-Wallis Test 
 

Ranks 

 COM7 N Mean Rank 

TRAD 1 32 64,08 

2 96 64,64 

Total 128  

ESTR 1 32 57,55 

2 96 66,82 

Total 128  

RSC 1 32 61,34 

2 96 65,55 

Total 128  

V1 1 32 73,25 

2 96 61,58 

Total 128  

V2 1 32 72,53 

2 96 61,82 

Total 128  

V3 1 32 61,34 

2 96 65,55 

Total 128  

V4 1 32 64,91 

2 96 64,36 

Total 128  

V5 1 32 66,33 

2 96 63,89 

Total 128  

V6 1 32 72,27 

2 96 61,91 

Total 128  

V7 1 32 65,52 

2 96 64,16 

Total 128  

V8 1 32 61,81 

2 96 65,40 

Total 128  

V9 1 32 60,36 

2 96 65,88 

Total 128  

V10 1 32 63,30 

2 96 64,90 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,007 1,801 ,340 2,847 2,152 ,328 ,006 ,112 2,101 ,034 ,248 ,568 ,047 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,935 ,180 ,560 ,092 ,142 ,567 ,941 ,737 ,147 ,854 ,619 ,451 ,829 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: COM7           
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Ranks 

 COM8 N Mean Rank 

TRAD 1 22 68,32 

2 106 63,71 

Total 128  

ESTR 1 22 67,11 

2 106 63,96 

Total 128  

RSC 1 22 62,11 

2 106 65,00 

Total 128  

V1 1 22 57,00 

2 106 66,06 

Total 128  

V2 1 22 65,75 

2 106 64,24 

Total 128  

V3 1 22 67,36 

2 106 63,91 

Total 128  

V4 1 22 51,64 

2 106 67,17 

Total 128  

V5 1 22 57,55 

2 106 65,94 

Total 128  

V6 1 22 67,68 

2 106 63,84 

Total 128  

V7 1 22 62,39 

2 106 64,94 

Total 128  

V8 1 22 67,50 

2 106 63,88 

Total 128  

V9 1 22 66,11 

2 106 64,17 

Total 128  

V10 1 22 62,64 

2 106 64,89 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,342 ,158 ,121 1,302 ,032 ,168 3,439 1,013 ,220 ,091 ,192 ,054 ,070 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,559 ,691 ,728 ,254 ,857 ,682 ,064 ,314 ,639 ,763 ,661 ,817 ,791 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: COM8           
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Ranks 

 FORMA
1 N Mean Rank 

TRAD 1 35 63,67 

2 93 64,81 

Total 128  

ESTR 1 35 66,19 

2 93 63,87 

Total 128  

RSC 1 35 65,59 

2 93 64,09 

Total 128  

V1 1 35 59,27 

2 93 66,47 

Total 128  

V2 1 35 61,37 

2 93 65,68 

Total 128  

V3 1 35 70,04 

2 93 62,41 

Total 128  

V4 1 35 66,17 

2 93 63,87 

Total 128  

V5 1 35 58,53 

2 93 66,75 

Total 128  

V6 1 35 68,53 

2 93 62,98 

Total 128  

V7 1 35 70,11 

2 93 62,39 

Total 128  

V8 1 35 62,57 

2 93 65,23 

Total 128  

V9 1 35 67,04 

2 93 63,54 

Total 128  

V10 1 35 71,77 

2 93 61,76 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,029 ,119 ,045 1,148 ,369 1,143 ,105 1,354 ,638 1,161 ,144 ,242 1,933 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,864 ,730 ,831 ,284 ,544 ,285 ,746 ,245 ,424 ,281 ,704 ,623 ,164 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: FORMA1           
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Ranks 

 FORMA
2 N Mean Rank 

TRAD 1 58 64,52 

2 70 64,49 

Total 128  

ESTR 1 58 62,16 

2 70 66,44 

Total 128  

RSC 1 58 63,41 

2 70 65,40 

Total 128  

V1 1 58 61,03 

2 70 67,37 

Total 128  

V2 1 58 65,17 

2 70 63,94 

Total 128  

V3 1 58 56,22 

2 70 71,36 

Total 128  

V4 1 58 63,55 

2 70 65,29 

Total 128  

V5 1 58 59,84 

2 70 68,36 

Total 128  

V6 1 58 61,13 

2 70 67,29 

Total 128  

V7 1 58 67,48 

2 70 62,03 

Total 128  

V8 1 58 60,51 

2 70 67,81 

Total 128  

V9 1 58 67,35 

2 70 62,14 

Total 128  

V10 1 58 61,34 

2 70 67,12 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,000 ,505 ,100 1,110 ,037 5,621 ,075 1,819 ,984 ,721 1,358 ,670 ,806 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,996 ,477 ,752 ,292 ,846 ,018 ,785 ,177 ,321 ,396 ,244 ,413 ,369 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: FORMA2           
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Ranks 

 FORMA
3 N Mean Rank 

TRAD 1 25 61,54 

2 103 65,22 

Total 128  

ESTR 1 25 63,16 

2 103 64,83 

Total 128  

RSC 1 25 65,80 

2 103 64,18 

Total 128  

V1 1 25 68,62 

2 103 63,50 

Total 128  

V2 1 25 66,74 

2 103 63,96 

Total 128  

V3 1 25 80,98 

2 103 60,50 

Total 128  

V4 1 25 61,20 

2 103 65,30 

Total 128  

V5 1 25 65,94 

2 103 64,15 

Total 128  

V6 1 25 71,38 

2 103 62,83 

Total 128  

V7 1 25 56,32 

2 103 66,49 

Total 128  

V8 1 25 72,64 

2 103 62,52 

Total 128  

V9 1 25 63,60 

2 103 64,72 

Total 128  

V10 1 25 71,18 

2 103 62,88 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,240 ,049 ,042 ,460 ,122 6,516 ,265 ,051 1,201 1,590 1,655 ,020 1,052 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,624 ,825 ,838 ,498 ,727 ,011 ,607 ,822 ,273 ,207 ,198 ,889 ,305 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: FORMA3           
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Ranks 

 FORMA
4 N Mean Rank 

TRAD 1 28 73,34 

2 100 62,02 

Total 128  

ESTR 1 28 60,11 

2 100 65,73 

Total 128  

RSC 1 28 66,16 

2 100 64,04 

Total 128  

V1 1 28 61,43 

2 100 65,36 

Total 128  

V2 1 28 60,71 

2 100 65,56 

Total 128  

V3 1 28 62,12 

2 100 65,16 

Total 128  

V4 1 28 56,54 

2 100 66,73 

Total 128  

V5 1 28 61,95 

2 100 65,22 

Total 128  

V6 1 28 62,52 

2 100 65,06 

Total 128  

V7 1 28 67,88 

2 100 63,56 

Total 128  

V8 1 28 60,48 

2 100 65,62 

Total 128  

V9 1 28 61,96 

2 100 65,21 

Total 128  

V10 1 28 61,80 

2 100 65,26 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square 2,472 ,604 ,079 ,295 ,402 ,156 1,778 ,184 ,115 ,312 ,465 ,179 ,198 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,116 ,437 ,779 ,587 ,526 ,693 ,182 ,668 ,735 ,576 ,495 ,672 ,657 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: FORMA4           
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Ranks 

 FORMA
5 N Mean Rank 

TRAD 1 15 68,77 

2 113 63,93 

Total 128  

ESTR 1 15 58,67 

2 113 65,27 

Total 128  

RSC 1 15 48,43 

2 113 66,63 

Total 128  

V1 1 15 64,70 

2 113 64,47 

Total 128  

V2 1 15 77,60 

2 113 62,76 

Total 128  

V3 1 15 54,57 

2 113 65,82 

Total 128  

V4 1 15 58,13 

2 113 65,35 

Total 128  

V5 1 15 59,30 

2 113 65,19 

Total 128  

V6 1 15 70,73 

2 113 63,67 

Total 128  

V7 1 15 75,83 

2 113 63,00 

Total 128  

V8 1 15 64,73 

2 113 64,47 

Total 128  

V9 1 15 64,27 

2 113 64,53 

Total 128  

V10 1 15 65,83 

2 113 64,32 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,273 ,505 3,507 ,001 2,280 1,295 ,539 ,362 ,539 1,669 ,001 ,001 ,023 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,601 ,477 ,061 ,981 ,131 ,255 ,463 ,547 ,463 ,196 ,978 ,979 ,880 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: FORMA5           
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Ranks 

 FORMA
6 N Mean Rank 

TRAD 1 5 63,40 

2 123 64,54 

Total 128  

ESTR 1 5 39,70 

2 123 65,51 

Total 128  

RSC 1 5 28,90 

2 123 65,95 

Total 128  

V1 1 5 56,10 

2 123 64,84 

Total 128  

V2 1 5 46,80 

2 123 65,22 

Total 128  

V3 1 5 60,40 

2 123 64,67 

Total 128  

V4 1 5 59,60 

2 123 64,70 

Total 128  

V5 1 5 73,60 

2 123 64,13 

Total 128  

V6 1 5 58,00 

2 123 64,76 

Total 128  

V7 1 5 40,40 

2 123 65,48 

Total 128  

V8 1 5 55,80 

2 123 64,85 

Total 128  

V9 1 5 64,00 

2 123 64,52 

Total 128  

V10 1 5 66,70 

2 123 64,41 

Total 128  

 
 

Test Statisticsa,b 

 TRAD ESTR RSC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Chi-Square ,006 2,794 5,273 ,320 1,275 ,068 ,098 ,340 ,179 2,311 ,317 ,001 ,019 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,941 ,095 ,022 ,572 ,259 ,795 ,755 ,560 ,672 ,128 ,574 ,975 ,890 

a. Kruskal Wallis Test           

b. Grouping Variable: FORMA6           
 


