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RESUMO 

Responsabilidade social empresarial e governança corporativa são temas cada vez 
mais recorrentes no cotidiano das grandes, e, até mesmo, pequenas corporações. 
Agentes econômicos como as bolsas de valores, investidores, reguladores e 
consumidores, se preocupam com essas questões, uma vez que, em algum nível, 
são afetados pela tomada de decisões da organização. O objetivo deste estudo é 
comparar índices acionários de governança corporativa e responsabilidade social 
corporativa com os índices acionários tradicionais em bolsas de valores ao redor do 
mundo, a fim de verificar, na perspectiva do investidor, se o investimento em 
corporações de capital aberto que adotem padrões de governança e 
responsabilidade social de fato produz ganhos financeiros. A pesquisa compara 13 
índices acionários de governança corporativa e responsabilidade social corporativa 
com os índices acionários tradicionais de cada um dos doze países analisados. Os 
períodos abarcados para a comparação são de 1 ano, 5 anos e desde a criação do 
respectivo índice. A comparação consiste em mensurar a variação percentual no 
período. Dos 13 índices específicos analisados, 10 excederam em lucratividade os 
respectivos índices tradicionais. Além disso, a diferença média anualizada dos que 
alcançaram rentabilidade superior foi de 3,08%, enquanto que a dos que exibiram 
rentabilidade inferior foi de -1,27%. O estudo, portanto, apresentou evidências de 
que as referências construídas a partir de critérios específicos de responsabilidade 
social empresarial ou governança corporativa exibem, em sua maioria, retorno 
financeiro superior aos índices acionários convencionais. As implicações da 
investigação são relevantes na medida em que o sucesso econômico das 
instituições de um país está intimamente ligado ao desenvolvimento da região. 

 

Palavras-chave: responsabilidade social empresarial; governança corporativa; 
mercado de ações; desenvolvimento sustentável; stakeholders. 
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ABSTRACT 

Corporate social responsibility and corporate governance are increasingly recurring 
themes in the daily lives of large, and even small corporations. Economic agents 
such as stock exchanges, investors, regulators and consumers, worry about these 
issues, since, at some level, they are affected by the organization's decision-making. 
The aim of this study is to compare stock indexes of corporate governance and 
corporate social responsibility with the traditional stock indexes in stock exchanges 
around the world, in order to verify, from the investor's perspective, whether 
investment in publicly traded corporations that adopt standards of governance and 
social responsibility does in fact produce financial gains. The research compares 13 
corporate governance and corporate social responsibility stock indices with the 
traditional stock indices of each of the twelve countries analyzed. The periods 
covered for the comparison are 1 year, 5 years and since the index was created. The 
comparison consists in measuring the percentual variation of the period. Of the 13 
specific indexes analyzed, 10 exceeded their traditional indexes in profitability. In 
addition, the average annualized difference of those that achieved higher profitability 
was 3.08%, while those with lower profitability were -1.27%. The study, therefore, 
presented evidence that the references constructed based on specific criteria of 
corporate social responsibility or corporate governance exhibit, in their majority, 
superior financial return to the conventional stock indexes. The implications of 
research are relevant insofar as the economic success of a country's institutions is 
closely linked to the development of the region. 

 

Keywords: corporate social responsibility; corporate governance; stock market; 
sustainable development; stakeholders. 
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1 INTRODUÇÃO 

É pertinente salientar que o pesquisador se insere como sujeito 

histórico na presente dissertação, carregando uma bagagem de experiências vividas 

e conhecimentos adquiridos. Parte do conjunto de saberes procede da formação de 

economista em 2015, a qual proporcionou ampla visão das áreas de investigação 

que delineiam o tema de estudo. De especial importância na instigação do assunto 

analisado, destaca-se o campo das ciências econômicas que se destina à análise da 

interação das corporações no mercado financeiro e seus desdobramentos. 

No decorrer da graduação em economia, o pesquisador engajou-se 

simultaneamente na atividade profissional de assessor de investimentos. O desafio 

assumido possibilitou maior inserção na parte prática do mercado financeiro, pois, 

no exercício da função, o conjunto de conhecimentos teóricos desenvolvidos na 

universidade estava sendo aplicado. Como responsável pela assessoria de 

investimento de inúmeras carteiras, surgiram oportunidades de contato com vários 

profissionais que atuavam na área, desde distribuidores de produtos financeiros até 

presidentes de grandes bancos internacionais. Certamente a diversidade de 

vivências agregou valor à trajetória profissional e universitária, principalmente pelo 

dia a dia da profissão trazer desafios que exigiam detalhada reflexão para solucioná-

los. 

Em 2016, aspirando se aprofundar no estudo sobre governança 

corporativa nas instituições de capital aberto, o pesquisador iniciou o mestrado em 

desenvolvimento regional. As disciplinas cursadas ao longo do programa ampliaram 

expressivamente as perspectivas, contribuindo para o enriquecimento pessoal e 

acadêmico. As reflexões resultantes dos debates que surgiam em sala de aula, 

seguramente acrescentaram valor na presente dissertação, aprimorando-a. Temas 

relacionados à ética empresarial, responsabilidade social corporativa e 

desenvolvimento sustentável, são apenas alguns dos exemplos de dimensões que 

foram mais bem examinadas após as disciplinas do mestrado. 

Experiências vivenciadas pelo pesquisador antes e durante o período 

de graduação deram origem a novas inquietações, assim como responderam outras. 

Uma dessas situações foi a obtenção da CPA-20, certificação do mercado financeiro 
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que valida operações com investidores de alta renda, a qual, pela preparação 

necessária, possibilitou a aquisição de conhecimentos específicos a respeito do 

mercado acionário. Experiência semelhante se deu pela conclusão de um curso 

virtual interativo do Massachusetts Institute of Technology - MIT, o qual se destinou 

a questão de como os recursos financeiros podem ser usados para promover 

mudanças sociais e ambientais, aguçando ainda mais a curiosidade para a 

elaboração da dissertação. 

Desde 2003, o pesquisador atua no mercado de ações, ambiente 

marcado pelo esforço em desvendar o potencial crescimento no valor financeiro das 

corporações. Desta forma, sua atividade profissional em uma instituição financeira, 

despertou ainda mais interesse pela elaboração do tema. 

Durante a última década, se intensificaram as discussões a respeito da 

governança corporativa nas instituições de capital aberto, especialmente após 

determinados escândalos no mundo dos negócios. Assim, com o intuito de constatar 

se os benefícios da adoção da governança corporativa excedem os custos, 

preocupação essencial dos acionistas, o pesquisador partiu dessa inquietação na 

busca por possíveis respostas. 

Condições estão sendo criadas para que instituições se engajem na 

adesão às regras de governança corporativa, pois a diretriz contribui para o 

envolvimento dos stakeholders. 

Do mesmo modo, quando uma organização incorpora a 

responsabilidade social empresarial em seu cotidiano, ela se permite exercer um 

papel público na construção da própria sociedade onde está inserida. Assim, 

companhias têm investigado esse caminho objetivando consolidar a credibilidade e 

cumprir sua função social. Simultaneamente, a aceitação de práticas no 

gerenciamento das corporações favorece a transparência por meio da prestação de 

contas, também valor relevante. 

Tanto a governança corporativa como a resultante responsabilidade 

empresarial perante a sociedade, quando exercidas, são capazes de gerar lucros 

sociais e econômicos. Ainda que a princípio pareça oneroso adotá-las, pesquisas 

indicam que no longo prazo há ganhos financeiramente quantificáveis aos acionistas 
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(CLARK; FEINER; VIEHS, 2014; GOMPERS, ISHII; METRICK, 2003). Desta forma, 

ambas as posturas começam a fazer sentido para todas as partes interessadas. 

Escândalos corporativos reacenderam as discussões sobre a ética no 

mundo dos negócios. A possibilidade de consequências desastrosas para a 

sociedade e para os acionistas evidenciam que a busca do lucro de curto prazo, a 

qualquer custo, é capaz de gerar retaliação por parte do mercado. Desta maneira, 

escolhas corporativas devem ser tomadas levando em consideração a influência nas 

contrapartes do negócio. Nesse sentido, não se pode pensar exclusivamente em 

crescer economicamente, sem levar em conta as pessoas e a qualidade de vida 

delas. 

A classe empresarial deveria verificar se os desdobramentos de suas 

ações trarão benefícios ou malefícios às suas contrapartes, pois as companhias são 

formadas precisamente pelos stakeholders, sem os quais deixaria de existir. Pautar-

se unicamente pelo objetivo de maximizar os lucros, especialmente quando há 

vantagem indevida sobre terceiros, pode representar um alto risco para as 

corporações, sobretudo em um ambiente onde a transparência na gestão e a 

responsabilidade social empresarial estão gradualmente repercutindo na mídia. 

Atitudes contrárias à governança corporativa e a responsabilidade 

empresarial são justificadas pelos gestores com o argumento de que a corporação 

está atendendo aos interesses de seus acionistas, pois, uma vez que as instituições 

de capital aberto possuem fins lucrativos, precisam maximizar os ganhos. Contudo, 

principalmente após escândalos envolvendo as maiores empresas norte-

americanas, os quais prejudicaram principalmente os próprios acionistas, os demais 

stakeholders começam a ganhar força. É cada vez mais notório o anseio da 

sociedade por sólidos padrões éticos, que respeitem as contrapartes nas 

negociações. 

Nessa perspectiva, arquitetou-se o seguinte problema de pesquisa: 

realizar aplicações financeiras em corporações de capital aberto que adotem 

padrões de governança corporativa e responsabilidade social corporativa, 

representadas por índices acionários em doze bolsas de valores ao redor do mundo, 

produz ganhos financeiros superiores aos índices acionários tradicionais? 
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Como hipótese, parte-se da suposição de que, ao tomar a decisão de 

se engajarem em práticas de governança corporativa ou responsabilidade social 

empresarial, as organizações incorrem evidentemente em inúmeras despesas 

enquanto que o efeito no retorno em questões financeiras é incerto. 

Para responder ao problema e confirmar ou não a hipótese, 

estabeleceu-se o objetivo geral da investigação: comparar índices acionários de 

governança corporativa e responsabilidade social corporativa com os índices 

acionários tradicionais em bolsas de valores ao redor do mundo, a fim de verificar, 

na perspectiva do investidor, se o investimento em corporações de capital aberto 

que adotem padrões de governança e responsabilidade social de fato produz 

ganhos financeiros. 

Diante da proposta e da meta estabelecidas no objetivo geral, faz-se 

necessário indicar os objetivos específicos, que são ações que auxiliam no 

cumprimento da proposta central e na resolução do problema: 

a - discutir conceitos de desenvolvimento e refletir sobre 

desenvolvimento local, posicionando-se sobre a perspectiva adotada na pesquisa; 

b - contextualizar historicamente o desenvolvimento da governança 

corporativa e da responsabilidade social corporativa; 

c - discutir as concepções de governança corporativa e de 

responsabilidade social corporativa na atualidade, posicionando os elementos que 

subsidiarão a análise do corpus; 

d - selecionar bolsas de valores ao redor do mundo, onde há índices de 

sustentabilidade ou governança corporativa. 

A fundamentação teórica e a acadêmica da investigação tratam de 

conceitos de governança corporativa e responsabilidade social corporativa, 

especialmente no que diz respeito às organizações listadas em bolsa de valores. As 

concepções acerca de governança são abordadas sob a perspectiva de Rezaee 

(2009), Andrade e Rossetti (2006), dentre outros. No tocante à responsabilidade 

social empresarial, o trabalho contrastou, sobretudo, as produções de Friedman 

(1970) e Carroll (1979). Ainda, os resultados do ponto de vista econômico, medidos 
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através do mercado de ações, estão subsidiados nos estudos de Clark, Feiner e 

Viehs (2014), Gompers, Ishii e Metrick (2003), Love (2011), dentre outros. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, os tipos de pesquisa são 

coordenados, de acordo com os propósitos. Se considerados os objetivos, a 

investigação é exploratória, descritiva e explicativa. Desta maneira, trata-se de uma 

pesquisa exploratória por investigar o surgimento da governança no contexto 

organizacional e os fatos históricos envolvidos, descritiva, por expor as 

características da responsabilidade social empresarial e governança corporativa, e 

explicativa, por demonstrar se a adoção de tais práticas afeta os resultados 

operacionais das organizações. 

Ao considerar os procedimentos e a abordagem dos dados, aponta-se 

o caminho bibliográfico e quali-quantitativo, respectivamente. O estudo utilizou a 

metodologia de pesquisa bibliográfica, uma vez que foram estudados livros, artigos, 

assim como diversas pesquisas de autores ligados às áreas estudadas. A 

metodologia de pesquisa bibliográfica fundamenta-se na investigação do material 

elaborado pelos autores com relação ao tema estudado. Esse tipo de pesquisa 

possibilita o exame de variados escritores, tornando abundantes as fontes a respeito 

do assunto. Desta forma, proporcionando fundamento teórico ao material analisado 

e ampliando a bagagem de conhecimento acerca do tema. O pesquisador, portanto, 

se engaja de maneira diligente no levantamento de informações e dados. Conforme 

declaram Lakatos e Marconi: 

a pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a 
resolução de um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a 
pesquisa de laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, 
como premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a 
analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser 
considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica 
(1992, p. 44). 

Logo, o caráter bibliográfico constitui o início da pesquisa científica, 

pois qualquer trabalho acadêmico exige o conhecimento de teses, livros e demais 

instrumentos de estudo. 

Para que o problema em análise seja respondido, as informações 

obtidas através do material investigado devem embasar o assunto desenvolvido. Tal 

consulta pode amparar-se de fonte audiovisual, cartográfica, documental ou textual. 
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Ainda sobre a pesquisa bibliográfica, Cervo, Bervian e Silva escrevem: “constitui o 

procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio 

do estado da arte sobre determinado tema” (CERVO et al, 2007, p. 61). A produção 

ocorre a partir das publicações existentes. Além disso, é opcional que seja 

executada de modo independente ou como sendo parte de uma pesquisa 

experimental. 

São vários os trabalhos que se propõem a definir desenvolvimento 

sustentável, ainda que o conceito tenha angariado atenção somente nas últimas 

décadas no século XX. Para o propósito desta dissertação, a perspectiva do 

desenvolvimento adotada será a clássica definição de desenvolvimento sustentável 

defendida pela ONU no relatório Brundtland de 1987. 

No tocante à responsabilidade social corporativa, a função das 

organizações na sociedade vem sendo discutida sob várias perspectivas em 

diferentes contextos. Assim, diante das controvérsias a respeito das motivações que 

levam uma instituição a adotar modelos de gestão socialmente responsáveis, 

algumas inferências foram relacionadas, de forma sucinta, quanto à natureza da 

motivação de tais comportamentos. Semelhantemente, na execução da pesquisa, 

não é intuito explicar o porquê determinado índice acionário de algum país 

específico apresentou desempenho superior ou inferior à referência convencional, 

somente efetuar o cálculo comparativo. Além disso, a julgar pela abundância 

literária, a presente dissertação preocupou-se em expor alguns dos principais 

expoentes e abordagens teóricas que cobrem o tema, não pretendendo esgotar as 

obras escritas nem tampouco fornecer todas as teorias elaboradas acerca da 

responsabilidade social corporativa. O mesmo pode-se dizer com relação às práticas 

de governança corporativa. 

Em um primeiro momento, a escolha dos índices que compõem o 

estudo baseou-se no relatório das Nações Unidas Sustainable stock exchanges: real 

obstacles, real opportunities, elaborado por ocasião do Diálogo Global das Bolsas de 

Valores Sustentáveis em 2010. Em seguida, utilizou-se o artigo de 2013 Raising the 

bar on corporate governance: a study of eight stock exchange índices do Banco 

Mundial, com o intuito de incluir índices relevantes de governança corporativa de 
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países que não constam no relatório das Nações Unidas, como o Peru, a Turquia, o 

México e a Itália. 

A pesquisa compara 13 índices acionários de governança corporativa e 

responsabilidade social corporativa com os índices acionários tradicionais de cada 

um dos doze países analisados. A referência acionária convencional desses países 

foi selecionada por sua notoriedade. Observa-se que o Brasil aparece com dois 

índices relacionados à governança ou responsabilidade social, totalizando, portanto, 

13 índices que foram objetos da presente dissertação. Os períodos abarcados para 

a comparação são de 1 ano, 5 anos e desde a criação do respectivo índice. A 

comparação consiste em mensurar a variação percentual no período. 

Além da introdução e da conclusão, o capítulo 2 contextualiza acerca 

da abordagem de desenvolvimento adotada neste trabalho, em seguida, apresenta 

argumentos para respaldar a contribuição ao desenvolvimento regional e local sob o 

aspecto sustentável, destacando estudos na área. 

No capítulo 3, o conceito de responsabilidade social corporativa é 

apresentado, bem como seu contexto histórico, levando em consideração dois 

tratamentos distintos. 

O capítulo 4 define governança corporativa, expõe os conflitos que a 

originam, aponta as principais teorias e descreve acerca da importância de equilibrar 

interesses. 

O capítulo 5 discorre sobre determinadas características de índices 

acionários em 12 bolsas as redor do mundo, comparando o desempenho de índices 

específicos de governança corporativa, ou, socialmente responsáveis, com as 

referências tradicionais. 

A presente investigação se torna relevante por orientar os profissionais 

do mercado financeiro, investidores, corporações e partes interessadas quanto aos 

resultados obtidos através da comparação de índices acionários, os quais são o 

objeto de estudo. Traz à reflexão a influência do estabelecimento de critérios de 

governança no desenvolvimento das organizações de capital aberto nas respectivas 

regiões. Além disso, contribui no esclarecimento para as empresas no que tange ao 

cálculo da relação custo x benefício de se adotar modelos de gestão socialmente 
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responsáveis ou padrões de governança corporativa. A mensuração dos resultados, 

decorrentes das posturas estudadas, provê um desenvolvimento local mais 

transparente, efetivo e eficiente. 
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2 PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO 

Quando se pensa acerca do termo desenvolvimento, conceitos como 

progresso, crescimento e aperfeiçoamento vêm à mente. A conhecida ramificação 

entre países desenvolvidos, marcados pela industrialização, e os países em 

desenvolvimento, na periferia da economia mundial, contribui para a construção do 

termo. Políticas públicas têm sido formuladas com o propósito de despertar o 

potencial de melhoria presente nas sociedades, sugerindo uma trajetória de 

mudança rumo ao que seria considerado um estágio mais avançado. 

Há, até mesmo, teorias que procuram definir e averiguar como o 

processo de desenvolvimento realize-se, contando com fundamentação teórica e 

análises empíricas. Economia do Desenvolvimento refere-se à subdivisão das 

Ciências Econômicas destinada a estudar como o crescimento econômico, 

especialmente nos países de baixa renda, se estabelece (KENNY et al, 2001). 

Evoluir de um determinado estágio, para outro tido como mais avançado, traz à 

indagação qual seria a mensuração dessas etapas. Nas últimas décadas, a maneira 

usual de estimar o crescimento econômico dá-se através do Produto Interno Bruto 

(PIB). Assim sendo, desde o final da 2º guerra mundial, o desenvolvimento 

internacional é avaliado principalmente pelo aumento da riqueza produzida em uma 

particular região. 

Com a reconstrução do continente Europeu após a guerra, bem como 

dos demais países envolvidos no conflito, criou-se o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, primeira instituição membro do Banco 

Mundial, por ocasião da Conferência de Bretton Woods1, em 1944. O BIRD, ao lado 

de outras entidades, contribuiu no desafio de restaurar as regiões atingidas e 

encontrar maneiras de conduzi-las na direção da industrialização. O progresso, 

medido pelo aumento da renda, resultado da industrialização, tornou-se sinônimo de 

desenvolvimento. Na segunda metade do século XIX, o crescimento do PIB era tido 

                                            
1 A Conferência de Bretton Woods aconteceu em julho de 1944 na cidade de Carrol, New Hampshire, 

EUA. Contou com a participação de 44 nações com o objetivo de discutir uma série de acordos 

relacionados ao sistema monetário internacional. A conferência se destaca pela criação do Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.  
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como o indicador supremo de mensuração da riqueza das nações. A prosperidade 

era perseguida sem reflexões expressivas ou profundas acerca da sustentabilidade 

social e ambiental. Por conseguinte, a capacidade industrial dos países em produzir 

bens finais, gerando consumo e crescimento econômico, era vista como traço 

fundamental (RAPLEY, 2007). 

Contudo, há críticas com relação à ideia de desenvolvimento como 

crescimento econômico. Sen, economista laureado com o prêmio Nobel de 

Economia em 1988 por seus trabalhos no campo da economia do bem-estar, produz 

uma das consideráveis objeções a essa forma de pensamento. O economista 

defende a noção de desenvolvimento como liberdade: “[o desenvolvimento] pode ser 

visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas 

desfrutam” (1999, p. 19, tradução nossa), sendo assim, “o foco aqui está na 

liberdade que uma pessoa realmente tem para fazer isso ou ser aquilo - coisas que 

ela valoriza fazer ou ser” (2009, p. 231, tradução nossa). Deste modo, o 

desenvolvimento é concebido em termos da capacidade e liberdade que as pessoas 

possuem para atingir objetivos que elas valorizem. 

Ao tratar acerca dos principais propulsores do PIB, Sen exemplifica 

argumentando que as commodities devem ser precificadas na medida de sua real 

utilidade, isto é, conforme proporcionam algum valor ao indivíduo. As commodities 

são vistas, evidentemente, como instrumentos tangíveis, sendo que o autor não 

descarta sua serventia na promoção das liberdades pessoais (SEN, 1985). Assim, a 

riqueza material produzida por determinado país constitui-se em um relevante 

mecanismo de ampliação da liberdade, ainda que outros fatores também sejam 

fundamentais, como educação e saúde, segurança e direitos civis. 

Tanto a abordagem que sustenta o desenvolvimento na condição de 

crescimento econômico, quanto a que o relaciona à liberdade individual, identificam 

certas etapas no processo de construção das civilizações. Sociedades agrárias se 

transformaram em comunidades modernas na forma em que se conhece 

atualmente, passando por diversas fases de escassez e privação da liberdade. 

Embora as civilizações atuais, declaradas desenvolvidas, tencionem suprir tais 

privações humanas, ainda há debate sobre como definir e executar o 

desenvolvimento (HARRISS, 2014). Deste modo, o crescimento econômico constitui-
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se em um dos aspectos do desenvolvimento, que abarca também a estrutura de 

organização da sociedade e sua economia. 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

No ano de 1972, na cidade de Estocolmo, Suécia, ocorria a 

Conferência das Nações Unidas, que resultou na criação da Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. As reflexões decorrentes do evento 

internacional produziram frutos históricos, como o documento pioneiro Nosso Futuro 

Comum, também conhecido por Relatório Brundtland, fazendo referência à primeira 

ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. Dentre outras propostas, o relatório 

contém algumas reivindicações dos países emergentes e a clássica definição de 

desenvolvimento sustentável: 

O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que atende as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de atender às suas próprias necessidades. ...particularmente as 
necessidades essenciais dos pobres do mundo, as quais devem ser dadas 
prioridade primordial (WCED, 1987, p. 43, tradução nossa). 

A declaração idealizada no relatório das Nações Unidas exige que haja 

regras claras que protejam o ecossistema, estabelecendo um contexto de 

crescimento econômico favorável aos recursos ambientais (BAYLIS et al., 2008). 

Nada obstante, há autores que levantam alguns questionamentos com relação a 

essa definição. (SACHS, 1999). 

Após duas décadas da Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, 

as sementes lançadas no encontro começaram a produzir raízes firmes, pois, em 

1992, um novo evento realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. A Eco-92, 

conforme a conferência ficou conhecida, buscou chamar a atenção internacional 

para de que modo os países podem ser capazes de conciliar o crescimento 

econômico com as demandas ambientais. Desta vez, o debate levantado envolveu 

as corporações multinacionais, aos incentivá-las na prática da auto-regulação 

(BAYLIS et al., 2008). Adicionalmente, a Agenda 21 foi instituída, sendo 

possivelmente o principal legado da Eco-92. A agenda constitui-se em uma série de 

planos de ação relacionados ao tema da sustentabilidade, como, por exemplo, a 

preservação da biodiversidade, desde o âmbito local até o global (UN, 1992). 
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Dez anos mais tarde, em 2002, foi a vez da cidade de Johanesburgo, 

na África do Sul, encarregar-se de sediar a conferência.  Na virada do milênio, 

visivelmente, o evento havia angariado maior reconhecimento mundial, se 

comparado à primeira edição. Medidas de erradicação da pobreza e melhoria da 

qualidade de vida foram discutidas, tendo em vista o contexto de globalização. O 

conceito de desenvolvimento sustentável que defende o equilíbrio do aspecto 

econômico, social e ambiental fortaleceu-se, uma vez que ações na direção desse 

balanceamento tiveram início. 

Por ocasião da conferência de Johanesburgo, o secretário-geral da 

ONU na época, Kofi Annan, enquanto discursava, proferiu: cada vez mais estamos 

percebendo que somente mobilizando o setor corporativo é que poderemos fazer 

progressos significativos. O setor corporativo tem as finanças, a tecnologia e a 

gestão para que isso aconteça (ANNAN, 2002, parágrafo 5-6, tradução nossa). 

Em seu discurso, Annan refere-se ao desenvolvimento sustentável, 

afirmando veementemente o papel fundamental do setor privado como instrumento 

para o progresso. Diante de um público constituído também por empresários, o 

secretário, aproveitando-se da oportunidade, declarou que as corporações devem 

tomar a dianteira na caminhada rumo ao desenvolvimento. Sobretudo empresas 

transnacionais, caracterizadas pela atuação em diversas regiões, são encorajadas a 

exercer uma postura ativa quanto à adoção de condutas que garantam a 

sustentabilidade do planeta. Desta forma, ainda consoante aos dizeres de Annan, os 

avanços propostos serão atingidos somente se as organizações assumiram 

responsabilidades éticas, sociais e ambientais, pois são elas que possuem os 

recursos financeiros, tecnológicos e administrativos necessários para que haja 

mudança. 

É relevante destacar que, enquanto o alerta da ONU se expressa 

compreensível, por outro lado, soluções práticas capazes mobilizar as companhias a 

irem além do engajamento econômico, ainda representam um pequeno número. 

Contudo, embora o assunto careça de maior discussão, a literatura científica sobre a 

função das corporações na execução do desenvolvimento com sustentabilidade está 

se tornando cada vez mais ampla. 
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Outras noções de desenvolvimento sustentável podem ser encontradas 

na academia. As definições do termo constantemente fazem referência à concepção 

de perenidade, potencialidade e melhoria. Para Pearce et al.: 

O desenvolvimento sustentável envolve a idealização de um sistema social 
e econômico, que assegure que esses objetivos sejam sustentados, isto é, 
que os rendimentos reais aumentem, que os padrões educacionais 
aumentem, que a saúde da nação melhore e que a qualidade geral de vida 
avance (1989, p. 1-2, tradução nossa). 

A descrição fornecida pelos autores antecipa-se ao Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH, que se popularizaria no ano seguinte, uma vez que 

perspectivas como educação e saúde são consideradas. Observa-se que a geração 

de riquezas monetárias, mensurada através da renda real, ocupa uma posição tão 

importante quanto os demais critérios. 

Similarmente, a visão de Sterling integra o crescimento econômico com 

a preservação ao meio-ambiente. O autor julga desenvolvimento sustentável como a 

reconciliação entre economia e meio ambiente, destacando a educação como um 

novo caminho que sustentaria o progresso humano não só em alguns lugares e por 

alguns anos, mas em todas as regiões perpetuamente (STERLING, 2010). 

Nota-se que a conservação dos recursos naturais é vital para 

assegurar a perpetuação do sistema econômico e do próprio ser humano. Após a 

segunda guerra mundial, ansiosas por alcançar o maior crescimento econômico 

possível, as nações ao redor do globo entregaram-se à exploração do meio 

ambiente em níveis irrestritos, comprometendo suas reservas ecológicas locais. 

Mesmo sendo sabedora dos riscos de negligência, foi apenas na década de 60 que 

o movimento para a preservação do meio natural conseguiu chamar atenção da 

comunidade internacional (PEARCE; TURNER, 1990). Atualmente, o iminente 

desafio de conciliar o lado financeiro com o ambiental e social passou a ocupar lugar 

na agenda de muitas instituições. 

Para que as gerações futuras tenham a possibilidade de executar 

avanços econômicos e sociais, os cuidados necessários ao ecossistema devem ser 

efetuados a partir de hoje, pois somente com o empenho da presente geração é que 

ambas poderão desfrutar de um estado de bem-estar. Ainda que seja uma difícil 

missão a formação de patrimônio financeiro acontecendo paralelamente a níveis de 
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exploração ambiental aceitáveis, atingir o equilíbrio entre esses dois fatores é 

determinante para a prosperidade das comunidades locais como um todo. Em suma, 

ao atender o basilar objetivo corporativo de gerar lucro, deve-se lembrar que os 

recursos naturais do planeta, os quais, até o momento, garantiram o crescimento 

econômico, são limitados. 

Prosseguindo na discussão a respeito da sustentabilidade, os trabalhos 

publicados por Amartya Sen abordam o desenvolvimento a partir de uma 

perspectiva diferente das obras escritas até então (1985, 1999). Segundo ele, a 

obtenção de renda em uma particular localidade é um importante indicador para 

alavancar o progresso de uma sociedade, todavia, insuficiente para proporcionar 

plena qualidade de vida. Assim, o desenvolvimento regional é mensurado pelo grau 

de bem-estar e liberdade, em oposição à tradicional concepção de crescimento 

econômico como único critério capaz de medi-lo. 

Sen cita algumas fontes de privação da liberdade humana que 

precisam ser extintas para que o desenvolvimento ocorra: a pobreza e a tirania, a 

carência de oportunidades econômicas, a negligência dos serviços públicos e a 

interferência excessiva dos estados ditatoriais. Além disso, o autor elenca alguns 

tipos distintos de liberdade que se complementam mutuamente, como a liberdade 

política, as facilidades econômicas e as oportunidades sociais. Esses tipos de 

liberdades, se somadas, aumentam o desenvolvimento humano geral. São os meios 

pelos quais o desenvolvimento pode ser alcançado, não apenas o fim. A liberdade 

política se refere à forma de expressão dos direitos civis, como, por exemplo, as 

eleições livres. As facilidades econômicas se referem às oportunidades de 

participação na produção e no comércio. As oportunidades sociais dizem respeito 

aos serviços essenciais, como educação e saúde (SEN, 1999). Desta maneira, 

desde que as pessoas tenham acesso às oportunidades, elas podem contribuir para 

o desenvolvimento individual e coletivo. Até mesmo se tornam agentes ativas no 

processo, não apenas beneficiárias passivas de programas sociais do estado. 

A definição de desenvolvimento defendida por Sen requer a elaboração 

de outros indicadores para mensurá-lo. Dado que o PIB mede exclusivamente as 

oscilações na atividade econômica, se constitui em uma referência inadequada para 

avaliar informações não-monetárias, como a qualidade de vida e o bem-estar social. 
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Estudiosos já se empenharam na construção de parâmetros destinados a avaliar 

fatores qualitativos, na busca por critérios mais amplos (BERENGER; VERDIER-

CHOUCHANE, 2007). Juntamente com o economista Mahbub Haq, em 1990, Sen 

contribuiu na composição do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Atualmente, 

é um dos índices amplamente usados pelos pesquisadores, embora o próprio Sen 

tenha levantado algumas críticas relacionadas à sua simplicidade, pois somente 

considera três dimensões: expectativa de vida, analfabetismo e renda per capita. 

Ainda que seja uma alternativa mais completa do que o PIB per capita, ele não 

reflete toda a capacidade de desenvolvimento humano. Obviamente há informações 

difíceis de colher e acessar, de modo que a criação de um índice mais completo 

pode ser inviável a nível mundial. Ainda assim, com o intuito de fornecer uma 

medida eficiente que agregue o campo da saúde, educação e renda, o IDH tem sido 

divulgado todos os anos desde 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (ELKAN, 1995). 

Por fim, pode-se afirmar que o desenvolvimento sustentável se 

preocupa em conciliar a vertente econômica com a social e a ambiental. Nesta 

perspectiva, lucros financeiros acompanham a conduta socialmente responsável e a 

proteção dos recursos naturais, de modo que o conjunto se harmoniza resultando 

em desenvolvimento presente e futuro (WORLD BANK, 2003). 

2.2 ÉTICA NOS NEGÓCIOS 

Recentes escândalos corporativos, como por exemplo, os casos da 

Enron nos EUA ou o da Petrobrás no Brasil, levantam indagações acerca de uma 

suposta decadência da moralidade no mundo dos negócios. Entretanto, estudiosos 

sugerem que o declínio nos padrões éticos pode ter-se iniciado ao final dos anos 

1970 (HATTWICK et al, 1989). Os valores culturais e morais de uma organização, 

até mesmo os presentes nos códigos de ética, são fortemente influenciados pelos 

altos executivos. Deste modo, dependendo da conduta dos gestores, a credibilidade 

de tais valores pode ser abalada, pois as ações dos superiores acabam por exercer 

papel central no comportamento moral de toda organização (POSTER e SCHMIDT, 

1992). 
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É interessante notar, conforme narra Robbins, que durante a década 

de 1970, o que predominava entre os executivos era a grande lealdade à companhia 

nas quais trabalhavam, sendo comum alguém permanecer na mesma empresa 

durante toda carreira. Posteriormente, em 1980 e 1990, os Baby Boomers e a 

Geração X protagonizaram uma mudança de mentalidade em relação aos valores do 

trabalho, a lealdade à carreira individual tornou-se o principal objetivo. Toda essa 

transformação pode ajudar a explicar as alterações dos padrões éticos no ambiente 

de negócios (ROBBINS, 2005). 

Conforme Srour, é comum haver confusão entre os empresários a 

respeito do conceito de moralidade e legalidade, pois alguns acreditam na 

possibilidade de ser considerado ético e ao mesmo tempo astuto. Contudo, há 

distinção entre moralidade e legalidade (HENDERSON, 1992). Para ilustrar tal 

diferença, Srour cita alguns exemplos: 

é legal e moral fabricar detergentes biodegradáveis; legal, porém imoral, 
produzir certos pesticidas ou projetar filmes pornográficos; ilegal e moral 
jogar no jogo do bicho ou comprar algum gadget contrabandeado; ilegal e 
imoral praticar o tráfico de drogas (SROUR, 1998, p. 293). 

O autor prossegue dizendo que a natureza das empresas não é 

amoral, do contrário, as atividades econômicas exercidas pela máfia Italiana 

poderiam ser consideradas legítimas, o que obviamente não faz sentido. 

Não apenas houve alteração de valores ao longo dos anos, como 

também há diferenças significativas dependendo da região geográfica, dada a 

diversidade de culturas ao redor do globo. Em um mundo em que as relações 

comerciais estão cada vez mais estreitas, é comum haver variedades de culturas 

dentro de uma única organização, sobretudo tratando-se de uma multinacional. 

Robbins destaca o caso do Wal-Mart e sua atuação na China: 

Em sua expansão para outros países, a rede Wal-Mart aprendeu a 
importância de compreender as diferenças culturais no comportamento dos 
funcionários. Na China, por exemplo, as pessoas estão acostumadas com 
vendedores ambulantes que gritam suas ofertas pelas ruas. Por isso, é 
perfeitamente aceitável que os vendedores das lojas da rede façam o 
mesmo com relação a ofertas especiais de produtos. Em comparação, essa 
atitude seria inaceitável em lojas de outros países, que não valorizam muito 
a agressividade e a competitividade, como a Suécia (2005, p. 58). 

Esse é apenas um dos exemplos no qual entender as diferenças 

culturais e saber incorporá-las adequadamente aos valores da corporação é de 



28 

 

 

essencial importância na compreensão de certas atitudes que trabalhadores de 

diversas localidades tendem a esboçar. 

Com o intuito de analisar as variações culturais nos princípios 

relacionados ao trabalho, são feitas pesquisas sobre os aspectos da cultura de cada 

organização. Um desses importantes trabalhos foi elaborado por Geert Hofstede, 

que realizou um profundo estudo com 116 mil funcionários da IBM em 40 países. 

Segundo o autor, a pesquisa revelou a existência de cinco dimensões de valores.2 

(HOFSTEDE, 1980). 

A respeito de tais diferenças de valores, Digh narra o caso de uma 

executiva dos Estados Unidos atuando em uma organização na China. Ao deparar-

se com um roubo ocorrido na empresa, a executiva, seguindo as normas internas, 

não hesitou em demitir o culpado. Todavia, ela não esperava que o funcionário fosse 

assassinado pelas autoridades chinesas, o que causou um choque de realidades 

culturais (DIGH, 1997). 

A discussão a respeito da ética nas organizações não estaria completa 

sem que se mencione o aspecto da corrupção. Algumas circunstâncias propiciam a 

conduta corrompida dos indivíduos dentro das instituições, Srour cita três situações: 

o monopólio de certa atividade, a concessão de poder discricionário e a falta de 

controle externo. Quando a ética de alguém é relativa, negociável, o cálculo de 

custos versus benefícios é efetuado, de modo que se os possíveis ganhos 

superarem as prováveis perdas, o agente lamentavelmente agirá corruptamente. 

Desta maneira, atos de suborno, por exemplo, serão aceitos apenas se os valores 

compensarem os riscos envolvidos (SROUR, 1998). 

Conhecedores dessa lógica espantosa, os tomadores de decisões nas 

organizações devem estabelecer mecanismos de controle, assim como se 

atentarem aos métodos já presentes, para que comportamentos indesejados sejam 

prevenidos. Essas são algumas das razões pelas quais se justifica ainda mais a 

adoção de boas práticas de governança corporativa. Igualmente, o estabelecimento 

                                            
2 Distância de poder, individualismo versus coletivismo, quantidade na vida versus qualidade de vida, 

fuga de incertezas, orientação para longo prazo versus para curto prazo. 
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de um código de ética contribui para a fixação da cultura da empresa na mente dos 

stakeholders. 

Sobre a questão da ética pessoal, Kohlberg levanta evidências 

sugerindo que indivíduos comprometidos com princípios éticos tendem a 

permanecerem fiéis a eles, ainda que as normas da organização apontem para a 

direção oposta, ou mesmo que as circunstâncias no ambiente sejam desfavoráveis, 

ou ainda quando há outras pessoas comportando-se de maneira contrária. O 

comprometimento com condutas éticas inibe o comportamento antiético, assim 

sendo, a postura do indivíduo perante dilemas morais dependerá menos das 

circunstâncias e mais de seu compromisso com a ética. Todavia, quando a pessoa 

não se sente obrigada a seguir um conjunto de princípios morais, ela torna-se 

influenciável pelo contexto cultural dominante, seja ele qual for (KOHLBERG, 1969). 

Sabedores de que atitudes ligadas à corrupção serão evitadas por 

indivíduos compromissados com a ética, os administradores das corporações 

deveriam se atentar à conduta de seus empregados, sobretudo no momento da 

contratação, uma vez que funcionários íntegros tentem a agir previsivelmente da 

mesma maneira. 

Para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do 

comportamento moral desejado pela instituição, Srour cita alguns procedimentos 

que podem ser adotados: 

...descrição clara das tarefas, um código de ética formalmente redigido, 
modelos positivos de gerenciamento, avaliação e recompensa tanto dos 
meios como dos fins, e uma cultura que estimule as pessoas a desafiar 
abertamente qualquer prática que possa ser considerada questionável 
(1998, p. 123). 

A maior parte dessas práticas já vem sendo estimulada através dos 

órgãos reguladores e da própria comunidade na qual as organizações estão 

inseridas. 

Ao escrever acerca da relevância de levar os aspectos éticos em 

consideração no processo de tomada de decisões, Cavanagh expõe três critérios 

que podem auxiliar as escolhas corporativas: o utilitarista, o dos direitos, e o da 

justiça (CAVANAGH, 1981). 
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O critério desenvolvido no pensamento clássico do utilitarismo busca 

maximizar os benefícios para o maior número possível de pessoas. Baseia-se em 

objetivos como aumentar a eficiência e a produtividade, pois o que importa são as 

implicações decorrentes das decisões. Naturalmente é a abordagem mais comum 

no mundo dos negócios. 

O segundo critério enfatiza os direitos dos cidadãos. Deste modo, são 

levados em consideração os direitos essenciais presentes na Constituição dos 

países nos quais atua determinada instituição. Robbins apresenta um exemplo: “O 

uso deste critério protegeria, com base no direito de livre expressão, os ‘dedos-

duros’ que denunciassem à imprensa ou aos órgãos governamentais as práticas 

ilegais ou antiéticas cometidas por suas organizações” (2005, p. 122). 

Finalmente há o critério da justiça. Ele determina que haja regras justas 

e igualitárias entre os indivíduos, de forma que possíveis lucros ou prejuízos sejam 

divididos na mesma proporção. Sindicatos costumam utilizar-se desse mecanismo 

para justificar que o desempenho no trabalho não deve causar diferenciação no 

tamanho do salário de funcionários que ocupem o mesmo cargo (CAVANAGH, 

1981). 

Em cada um dos critérios mencionados podem ser encontradas 

vantagens e desvantagens, conforme explica Robbins: 

O enfoque no utilitarismo pode promover a eficiência e a produtividade, mas 
pode resultar também no desrespeito aos direitos de alguns indivíduos, 
especialmente os pertencentes a minorias, dentro das organizações. O uso 
dos direitos protege os indivíduos de atos ilegais e é coerente com a 
liberdade e a privacidade, mas pode acarretar uma sobrecarga de questões 
legais, sob risco de prejudicar a eficiência e a produtividade. O enfoque na 
justiça protege os interesses dos mais fracos e sub-representados, mas 
pode estimular um espírito de acomodação que reduz a propensão aos 
riscos, à inovação e à produtividade (2005, p. 122). 

Embora a abordagem utilitarista seja predominantemente empregada 

no ambiente de negócios, o autor menciona que há críticos advogando a 

necessidade de mudança. Anseiam por equanimidade, ou seja, relações que 

ponderem os interesses de todos os participantes do mercado. 

Robbins continua dizendo que os executivos estão sendo alvos de 

duras críticas por agirem de forma a satisfazer unicamente o acionista. Justificam o 

comportamento das corporações sob o ponto de vista utilitarista, mas se esquecem 
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de que decisões acertadas poderiam ser tomadas mesmo considerando a 

concessão de benefícios para as demais partes do negócio, os stakeholders. 

Portanto, pode-se supor que a tendência das organizações de adotarem condutas 

éticas é impulsionada pela crescente exigência dos consumidores, pelo atendimento 

de seus desejos e necessidades, pelo compromisso de se evitar possíveis prejuízos 

com escândalos corporativos e pela possibilidade de incremento nos lucros. 

2.3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Da perspectiva econômica, o desenvolvimento regional pode ser 

entendido como a pretensão de alcançar melhores condições de bem-estar, através 

dos recursos econômicos, em determinada localidade. As organizações 

desempenham um papel elementar no desenvolvimento econômico, pois, como 

protagonistas do poder de decisão no mercado de trabalho, elas promovem 

oportunidades na esfera privada, pública e no terceiro setor (SIEGEL; SEIDMAN, 

2009). Semelhantemente, o desenvolvimento econômico também pode ser visto 

como a trajetória pela qual uma civilização, ancorada em procedimentos primitivos, 

atinge a condição de tecnológica, moderna e próspera. Deste modo, deixando para 

trás a situação de subsistência e baixa-renda (ROSTOW, 1961). 

Uma das primeiras noções ensinadas nos cursos de Economia é a de 

que os recursos, sejam naturais ou financeiros, são limitados, enquanto que os 

desejos das pessoas são ilimitados. Essas duas afirmações evidenciam que 

escolhas devem ser feitas, dado que satisfazer todos os anseios é utopia. Contudo, 

os avanços ocorridos na história humana revelam que a economia é capaz de 

atender uma quantidade crescente de necessidades. A escola neoclássica do 

pensamento econômico sustenta que o progresso, traduzido por crescimento 

econômico, tem como principal motor propulsor as corporações, as quais se 

orientam pelo princípio de maximização do lucro (HENDERSON, 2005). Conduzidas 

por interesses próprios, as empresas buscam ampliar a diferença entre o preço de 

venda e o custo unitário, maximizando assim, os ganhos. Brickley et al. declaram 

que há criação de valor “sempre que se vende algo cujo benefício para o cliente seja 

maior do que os custos incorridos pela empresa na produção do produto e pelo 
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cliente em adquiri-lo” (2003, p. 25, tradução nossa). Companhias bem-sucedidas 

financeiramente conseguem agregar valor ao bem ou serviço ofertado através da 

diferenciação na qualidade, até mesmo atuando fora de seu território de origem a 

procura de maiores lucros. 

O pensamento neoclássico atribui o fraco crescimento econômico, ou 

até mesmo negativo, à excessiva intervenção do estado na economia, o que, por 

sua vez, resulta em preços desconectados da realidade do mercado e ineficiência na 

alocação dos recursos. Assim sendo, defendem menor regulamentação, e, para que 

o desenvolvimento ocorra, confiam no próprio mercado por meio de iniciativas 

privadas (HENDERSON, 2005). De fato, a perspectiva neoclássica, sustentada na 

eficiência dos mercados para alocar os recursos, é habitualmente vista como 

mainstream3 nos estudos de economia. Indivíduos tidos como racionais, autônomos, 

guiados por interesses próprios, interagem no mercado com corporações igualmente 

racionais, resultando na utilização de bens e serviços da maneira mais eficiente 

possível. 

É importante que se diferencie desenvolvimento de crescimento 

econômico, os quais inclinam-se para o aspecto qualitativo e quantitativo, 

respectivamente. Furtado, ao escrever a esse respeito, ressalta que o modo como o 

crescimento é mensurado, oculta as necessidades fundamentais da sociedade 

(1974). Sachs (2001) menciona que nem sempre o desenvolvimento está presente 

quando há crescimento econômico, pois mesmo com acréscimos no PNB – Produto 

Nacional Bruto, é possível que os objetivos socialmente desejáveis não sejam 

atingidos. Da mesma forma, para que o crescimento econômico seja acompanhado 

pelo desenvolvimento sustentável, é preferível que se use um conjunto integrado de 

indicadores, ao invés de um único índice (VEIGA, 2005). 

As empresas são organismos dinâmicos e usualmente com estruturas 

complexas, compostas por diversos stakeholders, sendo um deles, o acionista. O 

lucro, resultado do faturamento depois de descontadas todas as despesas, incluindo 

a bonificação e salário dos administradores, é o que resta para os detentores do 

capital social da organização. Quando os gestores encontram maneiras de aumentar 

                                            
3 Forma de pensamento considerada dominante em determinada área. 
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as receitas ou reduzir as despesas, os rendimentos são potencializados 

(GREENFIELD, 2008). Desta maneira, supõe-se a pertinência no recebimento do 

lucro na forma de dividendos pagos aos proprietários, ou até mesmo através da 

valorização das ações. Logo, maximizar o lucro é equivalente a maximizar o valor 

financeiro aos acionistas, de modo que Greenfield alerta os gestores que não 

seguem tal princípio: 

o mercado irá punir severamente os gerentes. O preço das ações cairá, 
tornando a empresa alvo de aquisição. Empresas nas quais os gerentes 
atuam como se tivessem funções para com as partes interessadas que não 
sejam os acionistas, serão excluídas do mercado" (2008, p. 9, tradução 
nossa). 

Por conseguinte, baseado nos argumentos do autor, pode-se afirmar 

que a competição compelirá as organizações na direção de políticas que priorizem 

resultados operacionais positivos. 

Atualmente, o conceito de maximização do lucro está presente em 

muitas corporações ao redor do mundo (BRICKLEY et al., 2003). Considerando 

determinadas concepções de negócio, os acionistas são, categoricamente, os 

detentores de qualquer direito residual na companhia, pois são eles que expõem seu 

capital no empreendimento (FAMA; JENSEN, 1983). 
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3 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Instituições, mesmo as sem fins lucrativos, dependem de resultados 

operacionais positivos com o propósito de perpetuarem a atuação na comunidade. 

Em especial, empresas privadas tencionam maximizar o lucro para que a riqueza 

dos acionistas se amplifique. Na busca por aumento de valor de mercado, a 

organização acaba por esbarrar em questões sociais e éticas (SROUR, 1998). 

Indivíduos têm ansiado por um posicionamento mais ativo, que vá além do 

cumprimento de normas legais, que contemple ganhos não somente aos 

proprietários, mas também à sociedade. Espera-se distância de comportamentos 

antiéticos, assim como atitudes que mostrem engajamento à responsabilidade social 

dentro das organizações. Deste modo, a responsabilidade social corporativa é 

considerada modelo de gestão, igualmente, é considerada o meio pelo qual a 

sustentabilidade, que é o fim, é atingida. 

É importante observar que, enquanto o que é lícito se define pela 

legislação, o que é imoral para o público, pode estar em conformidade com a lei. 

Assim, os tomadores de decisões são responsáveis pelas consequências 

decorrentes de suas escolhas, por essa razão, para evitarem possíveis prejuízos, 

devem responder a perguntas, de acordo com Srour (1998, p. 291), como: “O que 

afeta o meio ambiente? Quais efeitos colaterais os produtos geram nos 

consumidores? Como as políticas corporativas atingem empregados e clientes? 

Quem se beneficia e quem sai prejudicado?”. 

Comprometer-se com modelos de gestão socialmente responsáveis 

tornou-se matéria de discussão a nível mundial, sobretudo nas proeminentes 

empresas multinacionais. De modo consequente, é determinante que durante a 

execução de suas atividades operacionais na busca pelo lucro, haja espaço para 

que as demandas sociais das contrapartes envolvidas sejam consideradas (SROUR, 

1998). 

As preocupações relativas à responsabilidade social empresarial se 

intensificaram na década de 1980, no impulso da globalização, quando a noção da 

sustentabilidade surgiu. Conforme definida pela ONU, sustentabilidade é “atender as 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
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atenderem suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46). Em outras palavras, garantir 

tanto o futuro das organizações como da comunidade, através de uma relação 

harmônica, na qual os ganhos sejam mútuos. A necessidade de preservar o meio 

ambiente, o compromisso estabelecido por solucionar problemas sociais específicos 

e a pressão por boas práticas de governança compelem as organizações na direção 

da responsabilidade sustentável. 

Lourenço e Schöder (2003, p. 21) ressaltam que, na adoção de causas 

sociais, além da atuação externa, as instituições colhem benefícios internos ligados 

à produtividade dos funcionários: “A empresa socialmente responsável fortalece o 

trabalho do endormarketing por ganhar a admiração de seu público interno – 

funcionários e colaboradores”. Endormarketing refere-se ao marketing interno da 

companhia, como vantagem, resulta em contratações acertadas. O desempenho 

profissional e a motivação dos empregados, o que certamente são fatores 

essenciais na produtividade, estão intimamente relacionados à postura responsável 

da corporação. 

Em razão da crescente relevância atribuída ao tema da 

responsabilidade social corporativa, bolsas de valores ao redor do mundo, assim 

como entidades que medem a performance de ativos financeiros, criaram índices 

exclusivos que englobam organizações aderentes à iniciativas sociais. Dentre as 

inúmeras bolsas internacionais que listam tais índices, destaca-se a London Stock 

Exchange com a série FTSE4Good lançada em 2001, a Johannesburg Stock 

Exchange com o índice de Investimento Socialmente Responsável e a 

BM&FBOVESPA com o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Além dos três 

mercados citados, há várias outras referências que mensuram o desempenho de 

companhias socialmente responsáveis, tanto nos países em desenvolvimento 

quanto nos desenvolvidos, como por exemplo, a família da Dow Jones Sustainability 

Indexes criada em 1999 (MORALES; VAN TICHELEN, 2010). 

Porter e Kramer (2006) mencionam que o investimento em 

responsabilidade social corporativa deveria ser enxergado pela empresa como uma 

potencial estratégia, dando a entender que existe a possibilidade de benefícios 

financeiros. De fato, há fortes razões do ponto de vista econômico capazes de 
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estimular organizações a satisfazerem suas demandas sociais, não somente 

pressão popular ou voluntarismo. 

Conforme Matten, no que diz respeito ao incentivo de assumir um 

modelo de gestão consoante à responsabilidade social empresarial, os “motivos 

corporativos são difíceis, às vezes impossíveis, de determinar” (2006, p. 11, 

tradução nossa). O professor prossegue dizendo, porém, que o público em geral 

tornou-se preocupado com aspectos que vão além da mera aquisição de produtos, 

ao mesmo tempo em que uma quantidade crescente de acionistas começou a levar 

em consideração questões de ética na tomada de decisões financeiras, em linha 

com o observado por outros autores (RIVOLI, 1995; TAYLOR, 2001). Fundos de 

investimento executam papel relevante ao disponibilizarem para investidores 

aplicações em ações de companhias que seguem determinados critérios éticos. 

Constituídos de uma carteira que agrega somente corporações que possuem clara 

filosofia de valores morais, os denominados “fundos éticos”, testemunham 

progressivo aumento na capitalização de mercado, evidenciando o interesse dos 

agentes econômicos por objetivos que extrapolam a obtenção de renda (MATTEN, 

2006). 

Em contrapartida, há argumentos defendendo que as motivações que 

levam uma empresa a adotar um modelo de gestão socialmente responsável, ou 

padrões de governança corporativa, estão ligadas diretamente a razões econômicas. 

O princípio de maximização do lucro se mantém presente, uma vez que as iniciativas 

sociais empregadas pelas companhias potencializam o resultado financeiro. Por via 

de regra, o retorno monetário dos investimentos sociais, ambientais ou em 

governança, sobrepuja os custos incorridos. Reinhardt et al. reconhecem que 

embora a maioria das empresas provavelmente seja motivada por uma 
combinação de interesses sociais e financeiros, gestores podem citar a 
responsabilidade social como o motivo de ações que na realidade foram 
geradas pelo potencial de lucratividade (REINHARDT; STAVINS; VIETOR, 
2008, p. 20, tradução nossa). 

Essa percepção remete aos acionistas e as organizações como 

agentes econômicos perfeitamente racionais que efetuam o processo de tomada de 

decisão baseado unicamente em fatores como redução de custos e incremento na 

rentabilidade. Independentemente de o principal incentivo ao se adotar a 

responsabilidade social corporativa ser ou não a elevação dos lucros, ainda assim, o 
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fato de a corporação na prática suprir determinada demanda social, supera em 

importância o real motivo do engajamento. 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

As origens da responsabilidade social no universo empresarial da 

forma como se encontra atualmente, coincidem com o pós-guerra, em meio ao início 

da guerra fria. O autor Spector (2008) aponta Dean David como um dos 

protagonistas do movimento, pois se utilizava dos conceitos da responsabilidade 

social corporativa para combater a ameaça comunista, exaltando o livre mercado, 

inerente ao capitalismo. 

Os Estados Unidos exerceram papel primordial na história do conceito 

de caridade, com características únicas expressas na própria construção da 

sociedade norte-americana. Indivíduos e instituições, até mesmo públicas, 

influenciados pela cultura do mecenato, moldaram a atual forma de se fazer políticas 

públicas e praticar a filantropia. Diante dos desafios de se estabelecerem em uma 

nova terra, a ética Protestante do cuidado com o próximo e a parcimônia com os 

bens materiais mostrou-se essencial para a ideia de se promover o bem-estar 

coletivo (LECLAIR, 2014). 

Em 1953, Howard R. Bowen lançou o livro Social Responsibilities of the 

Businessman, o qual efervesceu a área, dando novas dimensões ao tema e 

estimulando a aplicação de certas ideias (BOWEN, 1953). Ao comentar sobre o livro, 

William C. Frederick, também estudioso no assunto, observa que a década de 1950 

ficou conhecida por alguns pensamentos a respeito da inserção da esfera social nas 

corporações privadas. Sugeriu equilíbrio entre as reivindicações do público e o 

objetivo da lucratividade. Similarmente, cogitou-se o apoio dos negócios às causas 

sociais (FREDERICK, 2006). 

Alguns movimentos populares, especialmente nos Estados Unidos, 

estavam mudando a maneira como as corporações eram vistas. O decorrer da 

década de 1960 foi marcado pela pressão exercida por determinados grupos de 

ativistas para que modelos de gestão socialmente responsáveis começassem a 

fazer parte do cotidiano das organizações. Na época, evidentemente, as iniciativas 
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de cunho social eram diferentes do que seriam 50 anos depois, mas a semente da 

responsabilidade empresarial estava sendo lançada. Mesmo neste contexto 

favorável, críticos se levantaram. Levitt (1958) defendia que as demandas sociais 

deveriam ser preocupação do governo, e não do setor privado. Segundo ele, as 

autoridades públicas é que têm o dever de zelar pelo bem-estar geral, enquanto os 

negócios se encarregam de cuidar do aspecto materialista: “o trabalho do governo 

não são os negócios, e o trabalho dos negócios não é o governo. E a menos que 

essas funções estejam resolutamente separadas em todos os aspectos, elas são 

eventualmente combinadas em cada aspecto”  (LEVITT, 1958, p. 47, tradução 

nossa). A cogitação de outros objetivos além da obtenção de lucros, especialmente 

em direção aos pleitos sociais, era temido por Levitt (CARROLL; SHABANA, 2010). 

Com relação ao início dos anos 1970, o professor Patrick E. Murphy 

(1978) designa como o período em que a responsabilidade social corporativa tornou-

se mais robusta e as questões concernentes ao assunto melhor elaboradas. Isso foi 

decorrência de uma série de fatores, menciona Murphy: oposição a preconceitos 

raciais; fortalecimento de comunidades locais; crescente filantropia dos empresários; 

e preocupações acerca do meio-ambiente, tendo em vista o nível de poluição. 

Contudo, ainda não havia relação clara entre a prática de projetos sociais e o 

potencial lucro financeiro resultante. Portanto, a própria companhia não pretendia 

obter um retorno extra por seu envolvimento, pois as causas defendidas estavam 

ligadas ao desejo, sobretudo externo, de promover avanços sociais. 

Por volta de 1980, a criação de códigos de conduta disseminou-se com 

certa expressividade dentro das organizações, uma vez que as exigências quanto à 

ética nos negócios se elevou. Em resposta às novas cobranças da sociedade, o 

mundo corporativo começou a se envolver com maior intensidade nas discussões 

sociais e nos quesitos éticos (FREDERICK, 2008). Ao contrário dos anos anteriores, 

mais pesquisas surgiram no tocante à correlação entre responsabilidade social 

corporativa e a possível recompensa financeira decorrente de tal modelo de gestão 

(LEE, 2008). 

Enfim, a consolidação dos conceitos que tornam uma instituição 

socialmente responsável, ocorreu na virada do século XX. Porém, 

concomitantemente aos literatos que enriqueciam o campo da responsabilidade 
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social empresarial, o infeliz episódio da Enron no final de 2001, talvez tenha sido o 

principal motivo de estopim para que princípios éticos e sociais fossem firmados. Por 

intermédio de fraudes contábeis, os altos executivos da companhia manipularam os 

números com o propósito de inflarem artificialmente os lucros. Pouco tempo após a 

ocorrência, o escritor Berenson relatou para o New York Times: 

Lapsos de contabilidade não foram a única razão pela qual a Enron faliu, 
mas ela é apenas uma das muitas corporações que se utilizou da 
contabilidade para inflar lucros ou ocultar prejuízos. Frequentemente, a 
contabilidade nas grandes empresas é impenetrável, ou enganosa, dizem 
os especialistas. E a menos que isso mude, a confiança do público nos 
mercados pode se deteriorar lentamente, afastando os pequenos 
investidores do mercado de ações  (BERENSON, 2002, tradução nossa). 

A revelação para o público desse e de outros escândalos financeiros 

em Wall Street, causou prejuízos por todo o mundo (CARROLL, 2009). Em 1997, 

John Elkington publica o livro Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st 

century business, no qual descreve a respeito da Triple Bottom Line, concepção que 

defende a presença do fator social e ambiental como parte integrante do balanço 

contábil das companhias. O termo remete à dimensão social, ambiental e econômica 

das corporações. Para o autor, os impactos ao meio ambiente e à sociedade devem 

ser considerados tão importantes para a organização quanto o aspecto da obtenção 

de lucros (ELKINGTON, 1997). A crescente complexidade e competitividade no 

mundo dos negócios têm requerido maior atenção dos empresários para possíveis 

revoluções culturais, injustiças sociais e degradação ambiental, pois correm o risco 

de saírem do negócio caso não consigam alinhar esses desafios ao lado financeiro 

da companhia. A popularidade do tripé apresentado pela noção da sustentabilidade 

se incorporou na estrutura organizacional. Sendo assim, tanto as preocupações 

sociais quanto a conservação ambiental se integraram à esfera econômica, outrora 

único aspecto considerado. 

Desde a divulgação da ideia da Triple Bottom line, várias instituições 

abraçaram o conceito em suas atividades. Segundo Norman e MacDonald (2004), 

grandes companhias como AT&T, Dow Chemicals, Shell e British Telecom, aplicam 

a terminologia em suas demonstrações contábeis anuais e outros relatórios 

relevantes. A obra de Elkington influenciou até mesmo organizações sem fins 

lucrativos e partidos políticos, que passaram a advogar a prática de tais princípios. 
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3.2 DEFINIÇÕES 

Há várias obras nas quais podem ser encontradas definições a respeito 

da responsabilidade social corporativa. Ao longo das últimas décadas, acadêmicos 

têm debatido acerca das dimensões e limites do tópico, especialmente no que se 

trata da discussão sobre quais seriam os deveres sociais de uma organização. Uma 

quantidade razoável de estudos enfatiza ações em favor do meio ambiente e da 

coletividade como atitudes que definem o tema. 

Não obstante, Fisher (2006) afirma que o conceito por enquanto 

permanece impreciso, não muito bem definido. No entanto, reconhece que a 

importância e o interesse pelo assunto têm crescido rapidamente. Alguns fatores 

impulsionam os desdobramentos na área. Apontam-se os problemas sociais como 

barreiras que impedem a modernização do sistema produtivo, a autora cita a 

pobreza como um dos exemplos desses problemas. Outro fator que tem motivado 

mudanças no comportamento das empresas é a necessidade de equilíbrio na 

relação de poder existente com os stakeholders. 

Boaventura (2012) analisou a dominância dos interesses de alguns 

stakeholders sobre os outros, isto é, o quanto certo grupo tem suas demandas 

priorizadas em detrimento dos demais. No estudo, o qual foi realizado em empresas 

brasileiras, o argumento de que os interesses de todos os stakeholders têm 

legitimidade, não devendo um grupo exercer dominância sobre o restante 

(DONALDSON; PRESTON, 1995), demonstrou-se violado no caso pesquisado. A 

maioria das oito classes de stakeholders que foram objetos do trabalho apresentou 

níveis diferentes de prioridade quanto ao atendimento de suas respectivas 

demandas (BOAVENTURA, 2012). 

Ademais, é possível observar que as organizações atualmente têm 

destinado um cuidado maior na divulgação das ações sociais que são realizadas, 

até mesmo pela crescente pressão do público cobrando atenção às reivindicações 

da sociedade. Divulgar atividades nas quais a corporação se envolve refere-se à 

prática de comunicar as possíveis consequências da atuação da companhia para os 

grupos de interesse, assim como também para toda a comunidade, mesmo que a 

atuação gere externalidades negativas (GRAY; OWEN; ADAMS, 1996). Quanto às 



41 

 

 

medidas que reduzem os impactos ao ecossistema, é evidente que favorecem a 

todos. Por conseguinte, divulgar tais medidas constitui-se em uma maneira de 

retribuir à sociedade parte dos benefícios que a empresa aufere em decorrência da 

mão de obra e lucros adquiridos. 

Dentre as definições mais citadas está a do World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), que define o modelo de gestão socialmente 

responsável como: 

o compromisso contínuo dos negócios de se comportar de forma ética e 
contribuir para o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que 
melhora a qualidade de vida da força de trabalho e suas famílias, assim 
como da comunidade local e a sociedade em geral  (WBCSD, p. 3, 1999, 
tradução nossa). 

O órgão relaciona a efetuação das responsabilidades das organizações 

perante a comunidade como um modo de agir eticamente. 

Para Kotler e Lee (2005, p. 3, tradução nossa), a responsabilidade 

social empresarial é “um compromisso para melhorar o bem-estar da comunidade 

através de práticas de negócios discricionárias e contribuições de recursos 

corporativos”. Igualmente, Daft (1999, p. 88) relaciona o conceito aos stakeholders, 

definindo-a como: “(...) a obrigação da administração de tomar decisões e ações que 

irão contribuir para o bem-estar e os interesses da sociedade e da organização”. 

Uma corporação não se resume exclusivamente a seu capital, ela se 

relaciona com os diversos públicos, atuando em um ambiente amplo. O Instituto 

Ethos define responsabilidade social corporativa como: “[...] a atitude ética da 

empresa em todas as suas atividades. Diz respeito às interações da empresa com 

funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, governo, concorrentes, meio 

ambiente e comunidade” (GRAJEW, 2001). Conclui-se assim que os negócios estão 

intrinsecamente relacionados ao grupo de pessoas pelas quais são realizados. 

3.2.1 Abordagem de Friedman 

Na busca pela resposta sobre quais seriam as responsabilidades 

sociais de uma organização, alguns estudiosos argumentam que o objetivo de 

maximização do lucro dos acionistas é a única responsabilidade social de uma 
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corporação e deve ser perseguido prioritariamente. Nessa linha de pensamento, 

destaca-se o laureado com o prêmio Nobel Milton Friedman (1970). Em 

contrapartida, outros autores sustentam que a companhia deve defender os 

interesses de todos os stakeholders, dos quais depende o êxito da corporação, não 

somente o anseio dos acionistas (FREEMAN, 1984). 

Friedman afirma: “Há uma, e apenas uma, responsabilidade social das 

empresas: usar seus recursos e sua energia em atividades destinadas a aumentar 

seus lucros, contanto que obedeçam as regras do jogo” (FRIEDMAN, 1970, p. 23). 

Desde que a atuação no livre mercado não seja fraudulenta, as empresas estão 

desimpedidas para a busca pela maximização dos ganhos. De fato, como seria 

demonstrado por Carroll em seu modelo piramidal, sem lucros não há como uma 

corporação exercer algum tipo de responsabilidade social que vá além do 

pagamento de salários e impostos. Resultados operacionais positivos são 

necessários para a sobrevivência de qualquer instituição, somente com a presença 

de superávits terão direito a cogitar determinadas ações sociais de maneira 

voluntária. 

Ainda Friedman (1970), possivelmente o maior opositor da 

responsabilidade empresarial em favor das contrapartes envolvidas, explica a função 

representativa dos agentes diante dos proprietários. Ele advoga que as instituições, 

em particular as de capital aberto, devem agir em conformidade com o princípio de 

elevar ao máximo o patrimônio dos acionistas, de modo que a gerência seja 

orientada na direção de tal objetivo. Assim sendo, não há sentido em expropriar a 

riqueza adquirida para atividades que não contribuam para o propósito final de uma 

organização, o lucro. No que se refere às decisões de gastos dos executivos para 

fins sociais, o autor pondera: 

o executivo corporativo estaria gastando o dinheiro de outra pessoa para 
um interesse social geral. Na medida em que suas ações de acordo com a 
‘responsabilidade social’ reduzem o retorno dos acionistas, ele está 
gastando o dinheiro dos acionistas. Na medida em que suas ações elevam 
o preço para os clientes, ele está gastando o dinheiro dos clientes. Na 
medida em que suas ações reduzem o salário de alguns empregados, ele 
está gastando o dinheiro dos empregados  (FRIEDMAN, 1970, p. 5, 
tradução nossa). 

Friedman reconhece os problemas sociais existentes ao derredor das 

empresas, mas pressupõe que deveriam ser solucionados através das forças do 
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livre-mercado, fazendo alusão à mão invisível do mercado de Adam Smith 

(FREEMAN, 1984). Entretanto, se o mesmo não for capaz de sanar os problemas da 

sociedade, argumenta-se que a responsabilidade está sobre o governo, e não a 

cargo do setor privado. A elaboração da legislação de forma que avalie os efeitos 

das interações entre organização e stakeholders, permanece como obrigação do 

governo, que tem o poder de arquitetar impostos destinados à solução das 

exigências da comunidade. Por outro lado, os acadêmicos que defendem uma 

abordagem direcionada aos interesses de todas as contrapartes, afirmam que a 

gestão deve ampliar sua visão considerando decisões que também contemplem a 

demanda dos envolvidos. 

3.2.2 Abordagem de Carroll 

Embora Friedman tenha razão quando a importância de se cumprir a 

mais básica responsabilidade social de uma empresa, isto é, obtenção de lucros, há 

de se admitir a existência de uma gama de exigências sociais que recaem sobre as 

corporações e vão além do que é meramente obrigatório. Srour apresenta alguns 

exemplos: 

relação de parceria entre os clientes e os fornecedores; produção com 
qualidade ou adequação ao uso com plena satisfação dos usuários; 
contribuições para o desenvolvimento da comunidade; investimentos em 
pesquisa tecnológica; conservação do meio ambiente através de 
intervenções não predatórias; participação dos trabalhadores nos resultados 
e até nas decisões das empresas; respeito aos direitos dos cidadãos; não 
discriminação dos gêneros, raças, idades, etnias, religiões, ocupações, 
preferências sexuais; investimento em segurança do trabalho e em 
desenvolvimento profissional (SROUR, 1998, p. 294). 

Em vista dessas cobranças enfrentadas pelas empresas, mesmo que 

haja códigos internos de boas práticas de governança corporativa, ou que esteja 

clara a conduta moral esperada por parte do público, ainda assim as corporações 

correm o risco de cederem a vantagens indevidas. Srour (1998) defende que sem 

contrapartes ativas, o raciocínio da maximização do lucro a qualquer custo se 

sobreporá ao comportamento socialmente responsável. 

Carroll desenvolve o modelo piramidal no qual elenca quatro níveis de 

responsabilidade social corporativa: a responsabilidade econômica, legal, ética, e 

discricionária (conforme Figura seguinte). Nota-se que, embora a base da pirâmide 
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se sustente pelo exercício de resultados econômicos positivos, essa não é a única 

preocupação. Para o autor, a sociedade espera que o compromisso de uma 

companhia percorra também o âmbito legal, ético e filantrópico (CARROLL, 1991). A 

soma de todos os quatro tipos equivale à total responsabilidade social que uma 

companhia pode apresentar, de modo que Maignan, ao observar a pirâmide, sugere 

a definição de cidadania empresarial para as organizações que cumprem todos os 

níveis (MAIGNAN, 1999). 

 

Figura 1 - Pirâmide de Carroll: 

 

Fonte : CARROLL, Archie B. “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”. 

Academy of Management Review. vol. 4, p. 497-505, 1979. 

Com relação à responsabilidade econômica, Carroll declara que 

consiste em “produzir bens e serviços que a sociedade deseja e vendê-los com um 

lucro” (CARROLL 1979, p. 500, tradução nossa). Ao executarem o ciclo operacional, 

os negócios cumprem a obrigação básica de qualquer agente econômico no 

mercado. Nota-se, portanto, que a perspectiva sustentada por Carroll se alinha 
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parcialmente com a abordagem de Friedman, pois ambos os estudiosos consentem 

no que se refere ao imprescindível objetivo de resultados financeiros positivos. No 

longo prazo, o desgaste de credibilidade nas empresas que praticam o princípio de 

maximização dos lucros a qualquer custo, pode gerar retaliação do público, pois 

somente a responsabilidade econômica estaria sendo cumprida. Todavia, quando se 

leva em consideração as exigências dos stakeholders, mesmo que no curto prazo os 

ganhos não sejam claros aos acionistas, há resultado financeiro potencial ao longo 

do tempo (CARROLL; SHABANA, 2010). 

A responsabilidade legal é concernente ao dever de obedecer às leis 

vigentes no local onde a instituição atua. De acordo com Carroll, a legislação 

representa o contrato social entre a sociedade e as organizações, no qual estão 

codificados comportamentos éticos a serem seguidos. Segundo De Schutter (2008), 

para que haja um efetivo modelo de gestão empresarial socialmente responsável, 

estruturas legais se fazem mandatórias. Por outro lado, Phillips et al. observam que 

a escolha em contribuir com causas sociais deve permanecer voluntária, pois não 

seria necessário se utilizar da força da lei para impelir as atitudes. Os autores 

comentam: “não é preciso uma mudança na lei para permanecer viável” (2003, p. 

491, tradução nossa). 

Antes de Carroll arquitetar sua pirâmide, McGuire já concebia que “a 

ideia de responsabilidade social supõe que a corporação não tem apenas 

obrigações econômicas e legais, mas também certas responsabilidades para com a 

sociedade que se estendem para além das obrigações econômicas e legais” (1963, 

p. 144, tradução nossa). Nota-se a expectativa quanto à tomada de atitude por parte 

das companhias para que as contrapartes sejam respeitadas. Desde o início do 

processo produtivo até a distribuição dos bens e serviços, as organizações 

perpassam por conflitos éticos e também por questões de cunho filantrópico. 

Subsequentemente, Carroll refinou a citação de McGuire e definiu as 

responsabilidades adicionais como ética e discricionária (essa última foi 

posteriormente nomeada de filantrópica). Tanto as cobranças para que novos 

padrões de conduta moral sejam instaurados, como por engajamento voluntário em 

causas sociais, exercem influência direta no ambiente dos negócios. As duas últimas 

categorias que formam o topo da pirâmide construída por Carroll refletem o ápice da 
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responsabilidade social corporativa. Embora as pressões geradas nos últimos anos 

sobre as instituições sejam notórias, ainda não há consenso quanto à proporção de 

envolvimento corporativo que deve haver além do cumprimento dos níveis 

econômico e legal. 

É importante ressaltar que as mudanças propostas pelos autores que 

defendem a prática da responsabilidade social corporativa, como Carroll, não tiram a 

legitimidade dos acionistas quanto ao objetivo de obtenção de retorno dos 

investimentos. Na verdade, concede-se legitimidade aos interesses dos demais 

stakeholders. Semelhantemente a Friedman, Andrade e Rossetti reconhecem o 

papel basilar dos proprietários: 

o máximo retorno total dos shareholders é um estímulo para novos 
empreendimentos, ao mesmo tempo em que a busca bem-sucedida pela 
maximização do retorno é condição sine qua non para a continuidade das 
empresas em operação. Isso significa que o crescimento econômico, a 
geração de empregos e a inclusão socioeconômica – objetivos 
fundamentais das políticas públicas – são fortemente dependentes de 
serem atendidas as expectativas de retorno privado dos investimentos nas 
empresas (ANDRADE; ROSSETTI, 2006, p. 122). 

Portanto, a responsabilidade social das empresas mencionada por 

Friedman de fato se constitui no alicerce para que os objetivos públicos possam ser 

atingidos, haja vista que o setor privado é imprescindível para a arrecadação 

orçamentária governamental. Andrade e Rossetti complementam: 

o lucro não é a única categoria de retorno maximizável. Os salários e outros 
benefícios materiais e imateriais aos empregados são também formas de 
retorno de uma outra categoria de riqueza indispensável às companhias – o 
capital humano. Obviamente, de um lado, a aceitação desse conceito não 
implica que as companhias devam também focar o máximo retorno dessa 
categoria de capital, até porque seus detentores têm liberdade para buscá-
lo onde possa ser otimizado – assim como a tem qualquer um dos demais 
stakeholders. De outro lado, a gestão moralmente consciente tratará de 
equilibrar interesses, até porque sem esses outros grupos de interesse as 
empresas deixariam de existir (ANDRADE; ROSSETTI, 2006, p. 124). 

A aceitação da responsabilidade empresarial proposta por Friedman 

não limita as corporações de exercerem um papel de responsabilidade que também 

incorpore os interesses dos demais stakeholders. 

3.3 BENEFÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

As exigências para que organizações apresentem novos modelos de 

gestão, respaldados na responsabilidade social empresarial, têm sido cada vez mais 
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evidenciadas. No decorrer das últimas décadas, o crescimento econômico em várias 

regiões teve significativa contribuição do setor privado. Assim, o papel exercido 

pelas organizações na criação de empregos e desenvolvimento de economias 

locais, proporciona dinamismo econômico. Em um ambiente corporativo altamente 

competitivo, a observância de padrões socialmente responsáveis que sejam 

consistentes, torna-se imperativo entre muitos países. Além de maximizar a 

eficiência, a responsabilidade social corporativa possibilita a integração regional, no 

sentido de aproximar iniciativa privada e sociedade, resultando em incremento do 

bem-estar social (GUY; STILPON; TAKAHIRO, 2000). 

A princípio, pode parecer estranha a ideia de comprometer recursos 

monetários pertencentes à corporação para suprir certas demandas dos 

stakeholders, sobretudo pela difícil mensuração do retorno financeiro. Todavia, um 

número substancial de acadêmicos tem elencado os benefícios privados e coletivos 

advindos de comportamentos que vão além do cumprimento das normas legais. No 

tocante aos estudos que procuram investigar os resultados econômicos para os 

proprietários, a quantidade de autores é um pouco menor, mas há trabalhos cada 

vez mais expressivos relacionando a responsabilidade social corporativa à 

perspectiva econômica (CLARK; FEINER; VIEHS, 2014). 

Um modelo de gestão empresarial socialmente responsável é 

usualmente almejado com o propósito de se evitar represálias do consumidor, 

processos judiciais, escândalos ambientais e corporativos, entre outros prejuízos 

indesejáveis. Srour (1998) faz uma reflexão ética mencionando as relações de poder 

existentes entre a empresa e seus diversos stakeholders. Com o intuito de impedir 

presumíveis represálias de alguma contraparte interligada à empresa, ela possui 

grande incentivo para respeitar as normas morais socialmente aceitáveis. Contudo, 

não há possibilidade de satisfazer integralmente as demandas de todos os 

stakeholders ao mesmo tempo, visto que normalmente os interesses de cada grupo 

são conflitantes. As organizações, que outrora exerciam apenas o papel econômico, 

passaram a exercer também o papel de responsabilidade ética para com as suas 

contrapartes. 

Desta forma, ter integridade corporativa nem sempre equivalerá a obter 

o maior lucro no curto prazo, mas é o que garante a perpetuidade das receitas no 
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longo prazo. Atualmente, saber equilibrar as necessidades de todos os envolvidos, 

não somente dos shareholders, é questão de sobrevivência empresarial. As 

ponderações tendem mais ao princípio da utilidade de John Stuart Mill do que ao 

pensamento de maximização dos lucros de Friedman (SROUR, 1998). 

Lourenço e Schöder (2003) classificam os ganhos e perdas 

decorrentes da adoção ou não de procedimentos socialmente desejáveis e éticos. 

Corporações que procedem de forma responsável com relação aos envolvidos, 

desde os acionistas minoritários até a comunidade na qual estão inseridas, obtêm o 

apoio de consumidores, investidores internacionais, pessoas talentosas etc. Os 

benefícios às empresas são relevantes e podem ser quantificáveis financeiramente. 

No Brasil, os autores afirmam que as ações em direção a uma atitude 

mais responsável “começam a dar lucro e a valorizar os papéis de companhias que 

incluem entre suas atividades preocupações com o meio ambiente, governança 

corporativa, e atividades sociais, a exemplo de mercados mais desenvolvidos” 

(LOURENÇO; SCHÖDER, 2003, p. 19). A melhora da relação com os stakeholders 

proporciona concomitantemente dividendos à corporação. Essa preocupação com 

as contrapartes tem sido exigência cada vez mais corriqueira no mundo empresarial. 

Os autores, em contraste, também enumeram vários prejuízos causados pela falta 

de transparência e responsabilidade das organizações. 

Guedes (2000) compilou o retorno institucional das empresas aos 

seguintes ganhos: em imagem e em vendas, aos acionistas e investidores, em 

retorno publicitário, em tributação, em produtividade e pessoas, e, por fim, em 

ganhos sociais. Os ganhos sociais são difíceis de serem medidos, no entanto, 

essenciais para a melhora das condições da comunidade local. No que concerne 

aos resultados sociais é interessante notar que o setor privado complementa as 

atividades do Estado quanto às funções de natureza coletiva, dando origem a uma 

esfera pública, porém não estatal, o terceiro setor. 

Acerca do cuidado com a imagem e a marca, Guedes diz: “aumenta a 

exposição positiva em mídia espontânea onde seus produtos, serviços e marca 

ganham maior visibilidade e possível aceitação” (2000, p. 57). Evidentemente, a 

mídia espontânea desfruta de maior credibilidade do que a mídia comercial, por 

consequência é capaz de produzir um resultado superior em vendas. Há 
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recompensas de mercado em termos de geração em mídia espontânea para 

organizações que assumem uma postura ética e coletiva. 

Frequentemente se observa incentivos fiscais para empresas que se 

comprometem com responsabilidade social nos diversos países. Além disso, Bjørner 

et al. (2004), em pesquisa realizada na Dinamarca, revelam que há disposição por 

parte de muitos consumidores em despender valores adicionais por produtos e 

serviços que zelem pelo meio-ambiente. 

Em referência ao retorno advindo da responsabilidade social 

corporativa, Machado Filho declara: 

ocorre quando a maioria dos consumidores privilegia a atitude da empresa 
de investir em ações sociais, e o desempenho da emprega obtém o 
reconhecimento público. Como consequência, a empresa vira notícia, 
potencializa sua marca, reforça sua imagem, assegura a lealdade de seus 
empregados, fideliza clientes, reforça laços com parceiros, conquista novos 
clientes, aumenta sua participação no mercado, conquista novos mercados 
e incrementa suas vendas (MACHADO FILHO, 2006, p. 16). 

Por conseguinte, o trabalho voluntário desenvolvido pela empresa 

chama atenção do público, traduzindo-se em mais vendas, o que por sua vez 

incrementa os lucros e mantém a motivação para que o trabalho continue. Rosen 

(1974) aponta o aumento na produtividade de empregados como uma externalidade 

positiva decorrente da melhora nas condições do ambiente de trabalho, reduzindo 

custos para a companhia responsável. 

Ainda referente aos ativos intangíveis de uma corporação, apesar das 

diferenças nas definições entre o International Accounting Standards Board - IASB e 

o US Financial Accounting Standards Board - FASB; conselho que determina as 

normas de contabilidade do International Financial Reporting Standards - IFRS e 

United States Generally Accepted Accounting Principles - US GAAP; 

respectivamente, ambos concordam que os intangíveis são ativos não-monetários, 

sem substância física, que agregam valor as organizações que os detêm. Ademais, 

o critério de reconhecimento de um ativo intangível, em ambos os modelos 

contábeis, exige que haja provável e mensurável benefício econômico futuro 

(ERNST & YOUNG, 2016). 

White (2006) destaca a invisibilidade dos intangíveis, dizendo que eles 

são fundamentados na capacidade humana de criar, inovar, construir conhecimentos 
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e estabelecer redes de contatos, condições que elevam o valor da marca das 

companhias. Corriqueiramente, o sucesso de determinadas corporações possui 

raízes nos intangíveis, seja através da contribuição do capital humano, do capital 

organizacional, da reputação adquirida ou dos gastos com pesquisa e 

desenvolvimento. Cada vez mais a vantagem competitiva encontra-se na mente dos 

empresários, mediante a capacidade de inovar, em oposição aos ativos físicos. 

Ao pesquisar sobre a relação dos ativos intangíveis com a 

responsabilidade social corporativa, o autor afirma: “a ligação entre os intangíveis e 

a CSR é íntima e multifacetada. Compreender como o valor é criado através de 

ativos intangíveis é parte integral para entender como, no longo prazo, a riqueza é 

criada através da CSR” (WHITE, 2006, p. 2, tradução nossa). Os benefícios colhidos 

ao se implantar modelos de gestão socialmente responsáveis, são, na maior parte, 

intangíveis. O texto prossegue fazendo a ligação do tema até mesmo com a 

governança corporativa: 

programas de CSR voltados para questões de governança corporativa 
aumentam o mercado e o capital de inovação de uma empresa. ...a boa 
governança depende de uma combinação de liderança, competência e 
comprometimento, todos os quais estão intimamente interligados com o 
capital humano de uma companhia (WHITE, 2006, p. 7, tradução nossa). 

Portanto, ativos destituídos de materialidade atuam de maneira 

relevante no incremento do valor agregado, declaração obscurecida pelo conceito 

tradicional de capital físico. Até o momento, a capacidade intelectual humana foi e é 

preponderante na formação de riqueza das nações. 

3.4 MERCADO DE AÇÕES E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

O advento da globalização trouxe consigo influências irreversíveis na 

vida dos agentes econômicos. Conhecimentos adquiridos em razão da abundância 

de informações contribuem para a dependência econômica entre os mercados 

mundiais, assim como para cobranças no âmbito social. Bancos, investidores 

institucionais, e até autoridades públicas, estão buscando entender a nova dinâmica 

dos negócios, a qual começou a contemplar definitivamente a esfera da 

responsabilidade social corporativa. Ao escrever acerca da responsabilidade social 

empresarial de organizações presentes no mercado de ações, Wang pondera: 
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“Na economia mundial em tendência de crescente globalização, a 
maximização do valor não é mais o único objetivo corporativo para uma 
empresa. Uma organização bem-sucedida e responsável deve observar o 
crescimento corporativo enquanto que se esforça rigorosamente para 
aumentar o crescimento social. Nesta nova definição de duplo objetivo 
corporativo, uma empresa deve assumir sua responsabilidade social para 
com todos os stakeholders” (2011, p. 797, tradução nossa). 

Bolsas de valores ao redor do globo exercem um importante papel no 

fomento da responsabilidade empresarial, sobretudo, obviamente, nas organizações 

de capital aberto. É indiscutível a função primordial de levantar capital que o 

mercado de ações possui na economia. Ao promover o fluxo de recursos financeiros 

dos investidores para a empresa, e posteriormente a formação do preço através do 

encontro entre oferta e demanda, o mercado de ações proporciona liquidez e 

informação aos participantes (REZAEE, 2009). Conjuntamente, a globalização 

acarretou em maior competição em meio às bolsas de valores, de modo que a 

inovação passou a ser perseguida com intensidade. A engenharia financeira na 

criação de novas formas de aplicações se estende para a elaboração de índices 

ponderados pela presença de responsabilidade social nas empresas. 

O relatório das bolsas de valores sustentáveis discorre sobre a 

questão: 

Há diversos modelos de índices de sustentabilidade no mercado, que vão 
desde índices multisetoriais considerados ‘o melhor da categoria’, como o 
Índice Dow Jones de Sustentabilidade (que identifica um grupo variado de 
empresas com as práticas de negócios mais sustentáveis) até índices que 
incluem empresas que se destacam por seus modelos de negócios focados 
em sustentabilidade (por ex., índices de tecnologia limpa, índices de baixo 
carbono, índices de acidez da água, etc). Alguns índices excluem setores 
de ‘alto impacto em ESG’, enquanto outros os mantêm (BOLSAS DE 
VALORES SUSTENTÁVEIS, 2012, p. 36). 

Tendo em vista que as bolsas de valores se constituem em instituições, 

é de se supor que da mesma forma possuem obrigação de desempenharem 

comportamento socialmente responsável. Uma das melhores maneiras de 

cumprirem tal incumbência, principalmente considerando que geralmente são 

entidades que estimulam a autorregulação, é por intermédio da listagem de 

companhias que pratiquem condutas socialmente desejáveis. Ter acesso a quais 

são as empresas constituintes de índices que medem a responsabilidade corporativa 

para com o lado social, supre com informações os participantes do mercado 

interessados nesse aspecto, auxiliando-os na decisão de investimento 

(EXCHANGES AND ESG INITIATIVES, 2015). Possivelmente, o maior impedimento 
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para a expansão desta perspectiva venha das próprias organizações, que não 

conseguem visualizar ganhos tangíveis temendo o comprometimento de recursos 

para objetivos aparentemente distantes da maximização do lucro. 

Com a intenção de promover o desenvolvimento regional do mercado 

de capitais nos diversos países, as Nações Unidas em colaboração com outras 

entidades introduziram a iniciativa Sustainable Stock Exchange (MORALES; VAN 

TICHELEN, 2010). O projeto se propõe a incentivar práticas corporativas 

sustentáveis e estimular o investimento nas questões sociais. Dezenas de bolas de 

valores aderiram à proposta, trazendo a discussão para investidores, reguladores e 

companhias listadas. 

Tanto instituições de capital aberto quanto fechado têm ampliado a 

ênfase em práticas que englobem o contexto social, ambiental e de governança. O 

crescente enfoque na sustentabilidade por vezes é resultante de pressões dos 

consumidores, investidores ou do público em geral, enquanto que em outras 

ocasiões ocorre de maneira voluntária. Orlitzky constata: “na esteira da crise 

financeira global, muitos empresários têm sido compelidos a mudar a ênfase do 

valor econômico para o valor social” (2013, p. 248, tradução nossa). 

Independentemente do estímulo que leva ao comprometimento das corporações, 

elas vislumbram a perpetuidade no longo prazo. 

Outro ponto a ser analisado é o fato de que, ao praticarem ações 

socialmente responsáveis, verifica-se indecisão por parte das empresas com relação 

à forma de como padronizar a divulgação dos resultados de seus esforços, uma vez 

que o mercado ainda carece de parâmetros internacionais para comparação. Assim 

sendo, a atuação das bolsas na formulação de padrões e composição de índices 

que mensurem tais esforços, torna-se ainda mais relevante (MORALES; VAN 

TICHELEN, 2010). 

A Federação Mundial de Bolsas (World Federation of Exchanges) 

empenha-se no desenvolvimento da responsabilidade social corporativa nas bolsas 

de valores e companhias listadas. Em 2010, a entidade realizou uma pesquisa com 

trinta das maiores bolsas mundiais com a finalidade de avaliar o engajamento nesse 

quesito. Os resultados foram interessantes, dos quais se destacam certas 

observações a respeito das respondentes do estudo: algumas bolsas têm adotado 
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princípios que norteiam a prática da responsabilidade social empresarial no mercado 

de capitais; outras pretendem em um futuro próximo instaurar preceitos tanto de 

governança corporativa como de responsabilidade social corporativa para as 

empresas listadas; a maioria já dispõe de índices que mensuram a sustentabilidade 

ou planejam criá-los; algumas até mesmo possuem segmentos diferenciados para a 

negociação de créditos de carbono; em determinadas regiões, as autoridades 

ligadas ao mercado de ações desempenham função essencial no fomento e 

divulgação de posturas sustentáveis; de modo geral, as bolsas promovem 

programas de educação e assistência na comunidade onde estão inseridas visando 

proporcionar informações ao público; poucas foram as respondentes que não 

pretendem introduzir nenhum tipo de critério ou índice relacionado aos aspectos 

ambientais, sociais e de governança corporativa, pois preferem recomendar boas 

práticas ao invés de estabelecer requisitos obrigatório de listagem para as empresas 

(MORALES e VAN TICHELEN, 2010). 

3.5 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E A PERFORMANCE DAS 
AÇÕES 

Examinar possíveis influências que a adoção de um modelo de gestão 

socialmente responsável exerce no desempenho das companhias, especialmente no 

mercado acionário, é de imensa relevância para os envolvidos. A mobilização de 

recursos financeiros para iniciativas sociais tem despertado o interesse de muitos 

pesquisadores, os quais procuram identificar conexões da responsabilidade social 

corporativa com o movimento de preço das ações. Peters e Mullen (2009) ressaltam 

os benefícios acumulados ao longo do tempo das empresas que praticam ações 

sociais. Por outro lado, McWalliams e Siegel (2000) mostraram que não há ligação 

significativa entre a conduta empresarial social e a lucratividade das organizações, 

os autores coordenaram uma análise de regressão para embasar o argumento. 

Trabalhos que demonstram relação positiva de ganhos acionários com 

o comprometimento social das corporações são predominantes na literatura. 

Entretanto, deve-se notar que há estudos apontando para a direção inversa. 

Mahapatra (1984) investigou a reação de investidores a anúncios de incremento nas 

despesas para reduzir a poluição. Segundo a pesquisa, os gastos para restringir a 
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poluição refletem-se negativamente no valor de mercado da respectiva empresa, 

pois, embora favorável ao meio ambiente, a atitude é vista como custo para os 

investidores, que estariam agindo como agentes econômicos racionais. 

Deste modo, Waddock e Graves avaliam: 

...as ligações entre a performance social da corporação e o desempenho 
financeiro ainda estão longe de serem claras. Resultados do trabalhos 
empíricos indicam uma relação ambígua. Além disso, mesmo quando uma 
ligação positiva é estabelecida, ainda assim não está claro se as empresas 
bem-sucedidas financeiramente simplesmente têm mais recursos para 
gastar com responsabilidade social corporativa, e, portanto, alcançam um 
padrão mais elevado (uma teoria dos recursos desprendidos), ou se uma 
melhor performance nas dimensões sociais da corporação resulta em 
melhores resultados financeiros (o que caracterizaremos como uma boa 
teoria de gestão) (1997, p. 5, tradução nossa). 

Considerando a ambiguidade das conclusões sobre a influência da 

responsabilidade social corporativa no desempenho das organizações, faz-se 

necessária uma análise cuidadosa tanto das obras que apontam impactos positivos 

quanto das que indicam resultados neutros ou negativos. 

3.5.1 Relação Positiva 

Iniciando-se pelos autores que verificaram uma relação positiva, Hall e 

Rieck (1998) levantaram dados do mercado de capitais com o propósito de 

examinarem os efeitos que práticas sociais voluntárias provocam na riqueza dos 

acionistas. Os acadêmicos se utilizaram da análise de eventos e constataram que 

divulgações de doações corporativas precederam expressiva valorização no preço 

das ações para o período observado. Assim, os resultados colaboram para o 

entendimento de que comportamentos empresariais socialmente responsáveis 

incrementam o valor econômico das companhias. 

Mais um trabalho que se apoiou em dados do mercado acionário norte-

americano foi escrito por Brammer, Brooks e Pavelin (2009). Eles compararam a 

lista das 100 melhores empresas cidadãs dos EUA, publicada anualmente pela 

revista Business Ethics, com o desempenho do preço de mercado das respectivas 

companhias. Tendo como objetivo a abrangência do estudo, tanto o efeito de curto 

prazo quanto o retorno de longo prazo foi considerado. Em uma janela de 21 

pregões após a divulgação da lista pela revista, os pesquisadores detectaram 
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rendimento médio levemente positivo para as companhias presentes na listagem. De 

maneira oposta, os resultados do longo prazo apresentaram ganhos inferiores ao 

índice S&P 500. 

Na tentativa de averiguar se investidores valorizam a sustentabilidade 

empresarial, Cheung (2011) conduziu um estudo a respeito da rentabilidade de 

organizações que foram excluídas ou incluídas no índice Dow Jones Sustainability 

World durante o período de 2002 a 2008. O artigo demonstrou a existência de um 

estreito vínculo entre o rendimento das ações e o evento de inclusão ou exclusão no 

índice, relacionando-se com maior ou menor retorno financeiro, respectivamente. 

Todavia, o comportamento dos investidores é momentâneo, se manifestando 

intensivamente no dia do evento e nos dias subsequentes. 

Na Itália, Fiori, Donato e Izzo (2007), praticamente no mesmo período 

que Cheung, efetuaram uma investigação no valor de mercado das companhias 

italianas que regularmente, e voluntariamente, emitem informes concernentes às 

atividades que realizam na área social para os empregados. Mais uma vez, os 

resultados indicaram haver expressiva correspondência na divulgação de tais 

atividades com a valorização acionária. Um dos motivos apontados pelos estudiosos 

para a ocorrência é o fato de que os investidores da região reconhecem essas 

atitudes como potenciais para o crescimento das empresas envolvidas. Embora o 

trabalho evidencie a relação positiva da divulgação da responsabilidade social 

corporativa para com os empregados, o mesmo não se sucede quando ações em 

favor do meio ambiente ou dos habitantes locais são divulgadas. Os autores 

justificam a disparidade em virtude dos acionistas serem sensíveis aos custos 

representados pelo comprometimento com a comunidade ou o ecossistema, o que 

poderia ameaçar os lucros de curto-prazo. 

Ioannou e Serafeim (2010) protagonizaram um amplo estudo no qual 

as recomendações de analistas norte-americanos foram examinadas no decorrer de 

15 anos. O propósito era saber se havia alguma influência da responsabilidade 

social empresarial adotada pelas empresas de capital aberto nas indicações 

fornecidas pelos profissionais. Curiosamente, nos primeiros anos da pesquisa, 

constatou-se que a atuação em causas sociais era vista pelos analistas como um 

posicionamento capaz de desvalorizar o investimento, gerando assim, 
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recomendações pessimistas. Em contrapartida, nos últimos anos do estudo a 

percepção se inverteu, estratégias envolvendo a participação na esfera social 

começaram a produzir referências otimistas. Além disso, foi observado que os 

analistas apresentam maior probabilidade de atribuírem recomendações favoráveis 

às empresas que implementam e desenvolvem comportamentos socialmente 

responsáveis. 

Ainda no que se refere à relação positiva das práticas sociais no valor 

das organizações, não há como deixar de citar o relatório From the Stockholder to 

the Stakeholder, o qual conclui: 

O relatório demonstrou claramente a relevância econômica dos parâmetros 
de sustentabilidade para a gestão corporativa e para os investidores. Os 
principais resultados do relatório são: 

1. 90% dos estudos de custo de capital mostram que padrões saudáveis de 
ESG reduzem o custo do capital. 

2. 88% dos estudos mostram que sólidas práticas de ESG resultam em 
melhor desempenho operacional. 

3. 80% dos estudos mostram que a performance no preço das ações é 
influenciado positivamente por boas práticas de sustentabilidade (CLARK; 
FEINER; VIEHS, 2014, p. 48, tradução nossa). 

É importante ressaltar que os autores investigaram 41 estudos, 

compilando os trabalhos na área da responsabilidade social corporativa e 

governança, mostrando inúmeras evidências de que a adoção de tais práticas 

contribui para a boa performance das companhias. 

3.5.2 Relação Negativa 

Apesar de em menor quantidade, deve-se atentar a literatura sugerindo 

a não existência de impactos da responsabilidade social corporativa no valor das 

empresas, ou até mesmo a presença de correlação negativa. O argumento da 

maximização do lucro põe em evidência o conflito de escolha das instituições, que a 

princípio teriam que abrir mão de rendimentos em detrimento dos custos 

empresariais acarretados pela responsabilidade social corporativa. Em linha com o 

pensamento da maximização, vários autores procuram detectar se realmente há 

impactos negativos e qual sua extensão (MCWILLIAMS; SIEGEL, 2000). 
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Na metade da década de 1970, Vance (1975) apresentou um artigo 

demonstrando que as companhias onde havia boas práticas socialmente 

responsáveis podem exibir desempenho insatisfatório no mercado de capitais. 

Similarmente, a obra do autor revelou uma ligação inversa entre tais práticas e o 

indicador contábil retorno sobre o patrimônio (ROE). Preston e O’Bannon (1997) 

ressaltam a possibilidade de os gestores das corporações restringirem a parcela de 

recursos financeiros aplicados em atividades sociais com a intenção de aumentarem 

os ganhos ou em benefício próprio. 

Scholtens (2008), motivado pelo desejo de descobrir a direção da 

causalidade, isto é, verificar se a adoção da responsabilidade social corporativa leva 

à melhor performance das companhias ou vice-versa, elaborou um trabalho 

analisando o valor de mercado e o engajamento social de determinadas 

organizações entre 1991 e 2004. Apesar dos resultados evidenciarem associação do 

desempenho econômico favorável com a postura socialmente ativa, o estudo indica 

que a natureza dessa relação causal ocorre a partir do sucesso financeiro para 

então incorporar condutas socialmente responsáveis. Scholtens declara: “Parece 

que a performance financeira (tanto risco quanto retorno) em termos gerais precede 

o desempenho social (tanto pontos fortes quanto críticos) muito mais 

frequentemente do que o contrário” (SCHOLTENS, 2008, p. 52, tradução nossa). 

Assim sendo, deduz-se que a abundância de recursos monetários é que possibilitará 

a instituição executar empreendimentos em prol do âmbito ecológico e social, e não 

o contrário. 

Ainda no tocante ao assunto, o professor Verschoor (1998) afirma que 

a responsabilidade social empresarial manifesta uma natureza causal com o 

desempenho das corporações no mercado acionário. Portanto, segundo o 

acadêmico, ao aderir a condutas socialmente responsáveis as companhias se 

beneficiariam por meio da melhora na competitividade. Os dados foram observados 

a partir do índice S&P 500. Nota-se, contudo, a obrigatoriedade de uma maior 

quantidade de pesquisas na área para que as conclusões a respeito da relação de 

causalidade sejam mais apuradas. 

3.6 BRASIL 
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No Brasil, os desdobramentos provocados pela difusão da 

responsabilidade social empresarial igualmente produziram mudanças na 

mentalidade corporativa. Um aspecto significativo desse movimento decorreu da 

transformação na maneira como as organizações, especialmente privadas, 

enxergam a sociedade. A mudança aponta para uma visão mais ampla de 

comunidade, influenciada pela trajetória de democratização do Brasil na virada da 

década de 80 e início dos anos 90. Com a criação de entidades organizadas pela 

própria sociedade civil, e o despertar da conscientização nas empresas privadas, o 

setor público deixou de exercer função exclusiva no processo de desenvolvimento 

local. Corporações passaram a compartilhar a responsabilidade por um país que 

necessita de sustentabilidade social e ambiental. Motivada por movimentos sociais, 

o emergir da responsabilidade social empresarial brasileira forçou as organizações a 

refletirem a respeito de sua presença na sociedade (ALIANÇA CAPOAVA, 2010). 

Universalmente, a função social das organizações alterou-se 

gradualmente, o mesmo se sucedeu no cenário brasileiro. Enquanto que ao longo da 

história permaneceu a compreensão de que a empresa tinha como única 

preocupação social a criação de empregos e a geração de lucros, ambas no âmbito 

econômico, essa perspectiva vem atualmente recebendo críticas: “hoje superada, 

esta visão precisa se reinventar. Uma percepção mais clara das transformações 

profundas pelas quais a sociedade está passando e do conjunto de seus interesses 

e necessidades pode levar as empresas a ampliarem a visão de seu papel, 

percebendo a necessidade de geração de valor para todos os seus stakeholders” 

(ALIANÇA CAPOAVA, 2010, p. 12) 

Tal transição de perspectivas, apesar de requerida pelos que advogam 

uma função social de organização que englobe todos os envolvidos, até mesmo os 

aparentemente mais distantes, como é o caso do ecossistema, ocorre de forma mais 

lenta do que a desejável. Na realidade brasileira, diferentes grupos de stakeholders 

enfrentam níveis de hierarquia desiguais dentro das instituições. Além disso, ainda 

há certa relação de poder entre os stakeholders em situação de dominância sobre 

os demais, embora esse vínculo não seja tão direto (BOAVENTURA, 2012). 

A cobrança do mercado por resultados é recebida sem surpresas pelos 

empreendedores, os quais respondem a ela com uma postura de competitividade. 
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Por outro lado, as exigências da sociedade no que tange as questões sociais é algo 

relativamente recente, que ganhou proeminência apenas nas últimas décadas. 

Todavia as corporações estão começando a enxergar valor, até mesmo financeiro, 

em modelos de gestão que envolva a esfera sustentável. Penido traz boas notícias: 

“no Brasil, que experimenta uma desigualdade tão grande, acredito que o setor 

empresarial está aprendendo rápido e construindo um conceito bem sucedido de 

sustentabilidade, em sintonia com as expectativas do nosso tempo” (PENIDO, 2009, 

p. 6, tradução nossa). 

Não se pode deixar de citar a crise econômica mundial em 2008, que 

atingiu severamente as economias globais, sobretudo os países emergentes: “no 

Brasil, o efeito que se pôde observar nas empresas foi uma série extensa de cortes 

lineares nos investimentos, sem mudanças estruturais nas estratégias de 

investimentos em sustentabilidade e responsabilidade social” (ALIANÇA CAPOAVA, 

2010, p. 35). O corte de gastos provocado pela crise, embora tenha sido uma 

resposta natural à conjuntura econômica, colocou em risco o capital destinado aos 

investimentos sociais e ambientais. Porém, os efeitos da recessão não foram 

capazes de dissipar as tendências implantadas pela responsabilidade social 

empresarial no Brasil. 

A bolsa de valores brasileira busca incentivar a divulgação de padrões 

empresariais sustentáveis através do Relatório de Sustentabilidade das companhias 

presentes no Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE. O relatório é um 

documento emitido voluntariamente, sem padronização (embora órgãos como a 

Global Reporting Initiative - GRI ofereçam diretrizes específicas), que se propõe a 

demonstrar as práticas socioambientais exercidas na comunidade. Um dos objetivos 

é assegurar maior transparência e diálogo para com os stakeholders interessados 

em uma condição de bem-estar coletivo. Tinoco e Kraemer (2011), conscientes que 

os hábitos dos consumidores, e até mesmo de investidores, se alteraram em virtude 

da espoliação dos recursos naturais, indicam que os relatórios de sustentabilidade 

foram criados para que as corporações possam publicar seu desempenho de 

maneira mais completa, englobando a área econômica, social e ambiental. 

Apesar do caráter voluntário, estudiosos da sugerem que “a 

probabilidade de uma companhia publicar o relatório de sustentabilidade ou relato 
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integrado é expandida quanto maior for o tamanho da empresa ou quando a mesma 

fizer parte da carteira do ISE” (RICARDO; BARCELLOS; BORTOLON, 2017, p. 111). 

De fato, em 2016, todas as corporações pertencentes ao índice publicaram o 

relatório, e, além disso, elas o fizeram de acordo com o modelo GRI (BM&F 

BOVESPA, 2016c). 

Visando analisar a responsabilidade social corporativa a partir da 

perspectiva prática, Madruga realizou um estudo com 33 empresas brasileiras, das 

quais 31 são de capital aberto, valendo-se de 40 indicadores elaborados pelo 

Instituto Ethos. O pesquisador se propôs a investigar a relação entre o desempenho 

econômico-financeiro das organizações e o estágio de maturidade da gestão 

socialmente responsável. Para isso, utilizou-se o ROE (return on equity) como 

parâmetro, uma vez que ele “impacta diretamente no grau de satisfação dos 

investidores e assim sendo, este é um indicativo de que agir com responsabilidade 

social pode gerar maiores retornos e satisfação financeira aos acionistas” 

(MADRUGA, 2014, p. 152). Embora nem todos os fatores avaliados tenham 

apresentado correlação significativa, e apesar de algumas limitações deparadas 

durante a pesquisa, Madruga infere: “à luz das evidências estatísticas apresentadas 

pode-se concluir, a partir da análise dos quarenta indicadores de RSE, que foi 

possível verificar a existência de associação com alguns dos indicadores de 

desempenho econômico-financeiro” (MADRUGA, 2014, p. 149). 

O Instituto Ethos, utilizado na pesquisa de Madruga, foi criado em 1998 

por empresários com a intenção de compartilhar experiências e ferramentas de 

gestão diante de um novo cenário internacional, que passou a valorizar cada vez 

mais o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social corporativa. A 

entidade tem como missão “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 

negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de 

uma sociedade sustentável e justa” (INSTITUTO ETHOS, 2016). Ao longo de sua 

história, o instituto tem contribuído com as organizações na adoção de modelos de 

gestão socialmente responsáveis e critérios éticos; na instrução de acionistas quanto 

ao retorno de longo prazo nos investimentos; na promoção de formas inovadoras 

para se atuar na comunidade local e no desenvolvimento social, econômico e 

ambiental. 
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Há uma lista de empresas associadas ao Instituto Ethos, o qual 

defende que a iniciativa privada ganha o respeito das comunidades que são 

impactadas por suas práticas. Para que uma empresa possa ser aceita como 

associada, ela precisa manter alguns compromissos e princípios com o instituto. 

Dentre as responsabilidades, é esperado que a corporação associada divulgue o 

conceito de responsabilidade social empresarial aos seus stakeholders e 

comprometa-se com políticas e práticas socialmente responsáveis (INSTITUTO 

ETHOS, 2016). Desta maneira, a entidade exerce papel fundamental no fomento de 

iniciativas sociais nas organizações brasileiras. 

Outro exemplo de organização que promove os princípios da 

responsabilidade social corporativa, contudo na esfera municipal, é o Instituto 

Empresarial de Apoio à Formação da Criança e do Adolescente - Pró Criança, 

fundado em 1995. A entidade tem como objetivo combater o trabalho infantil e 

“mobilizar, envolver, articular, organizar, viabilizar e apoiar ações que tenham como 

objetivo promoverem a educação, visando o pleno desenvolvimento da criança e do 

adolescente, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho” (INSTITUTO PRÓ CRIANÇA, 2017). Há um programa de bolsas de 

estudos que contempla as crianças com oportunidades em cursos específicos, 

cursos de idiomas, aulas esportivas, preparatório para vestibular, etc. Criou-se 

também o Selo de Qualidade Social Empresarial, o qual é reconhecido 

internacionalmente e atesta a não utilização de mão de obra infantil nas empresas 

certificadas. 

Com relação às práticas de governança corporativa presentes no 

Brasil, a International Finance Corporation - IFC, braço do Banco Mundial, em 

conjunto com a Organisation of Economic Co-operation and Development - OECD, 

divulgou um compêndio intitulado “Estudos de caso de boa governança corporativa”. 

A publicação narra os avanços e experiências de governança de 13 companhias 

latino-americanas, em sua maior parte empresas brasileiras de capital aberto. 

Gestores e diretores descrevem como as regras e princípios corporativos de boa 

governança foram implantados em suas respectivas organizações, quais foram as 

principais motivações e desafios enfrentados, como as novas práticas influenciaram 

no direcionamento e gestão da companhia, quais foram os resultados alcançados, 
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dentre outras considerações específicas. O acúmulo de vivências permite que as 

teorias de governança corporativa sejam visualizadas em ação, na prática. Assim, o 

objetivo da IFC ao divulgar o compêndio é compartilhar com as corporações da 

região possíveis caminhos para a superação de barreiras e busca por uma melhor 

governança (IFC, 2006). 

Algumas ponderações úteis surgiram dessa compilação de 

experiências latino-americanas. As peculiaridades de cada companhia exigem a 

aplicação de soluções dinâmicas, ainda que os princípios de governança corporativa 

sejam os mesmos: “o desafio da implementação é que cada empresa encontre o 

caminho e as soluções que se encaixem em suas circunstâncias” (IFC, 2006, 

introdução, tradução nossa). Ressalta-se a relevância do comprometimento da alta 

direção da empresa na adoção de boas práticas: “a empresa deve ter fortes 

campeões internos de governança corporativa”, pois a “credibilidade do mercado é 

essencial” (IFC, 2006, introdução, tradução nossa). Os casos estudados 

demonstraram que “boa governança corporativa é uma jornada, não um destino”, e 

ainda, as companhias participantes observaram que “melhorar a governança produz 

retornos reais positivos” (IFC, 2006, introdução, tradução nossa). Portanto, 

organizações atuantes em economias emergentes, como é o caso do Brasil e de 

outros países da América Latina, relataram com entusiasmo os benefícios colhidos 

pela utilização da governança corporativa como instrumento para uma gestão com 

responsabilidade coletiva. 



63 

 

 

4 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Durante a década de 1990, fortaleceu-se o pensamento de que as 

corporações não poderiam mais atuar como se fossem entidades economicamente 

isoladas, desconectadas dos interesses da sociedade. É crescente a exigência da 

comunidade e do mercado para que as organizações prestem contas não somente 

aos acionistas majoritários, mas também aos demais stakeholders. Sobretudo após 

casos de escândalos corporativos, revelou-se a necessidade de padrões mais altos 

e princípios mais claros na condução dos negócios, pois os resultados podem ser 

desastrosos para todos os envolvidos (ANDRADE; ROSSETTI, 2006). Por 

conseguinte, determinados princípios também começaram a pautar as decisões de 

investimentos financeiros. Nesse sentido, a governança corporativa se apresenta 

como um instrumento, estando abaixo da responsabilidade social corporativa, a sua 

disposição. 

Potenciais efeitos econômicos e desdobramentos na sociedade 

suscitaram a atenção do público para a questão da governança corporativa. Em 

decorrência de diversas falências ocorridas ao redor do globo, assim como das 

implicações para a saúde do crescimento econômico, agências reguladoras 

sinalizaram maior envolvimento no estímulo à adoção de padrões corporativos no 

mercado de capitais. Boas práticas de governança corporativa são capazes de atrair 

investimentos, reduzir o risco para investidores e amplificar os ganhos financeiros. 

Podem ser aplicadas em todos os tipos de instituições, privadas ou sem fins 

lucrativos (REZAEE, 2009). 

Imediatamente após o grande escândalo nos EUA envolvendo 

diretores da Enron em 2001 e WorldCom em 2002, a confiança da sociedade em 

relação à ética nos negócios foi profundamente abalada. Houve reflexos negativos 

na credibilidade dos profissionais ligados ao mercado financeiro e os investidores 

reduziram suas posições acionárias. O colapso de ambas as corporações 

representou um duro golpe no mundo empresarial norte-americano. Caso 

semelhante ocorreu com a Petrobrás no Brasil em 2014, quando promotores de 

justiça descobriram que diretores da empresa haviam entrado em conluio com 

políticos. O superfaturamento de contratos e a ostensiva corrupção levaram a 

Petrobrás para um estado de caos, no qual balanços contábeis sofreram atrasos 
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pela dificuldade de mensuração dos custos relativos ao escândalo. A companhia, até 

mesmo correu o risco de não conseguir honrar seus compromissos financeiros. Em 

entrevista, a pesquisadora Pargendler declarou: “a Petrobrás jamais foi uma 

empresa que realmente adotou as melhores práticas de governança corporativa. Os 

escândalos de corrupção apenas coroaram uma série de incidentes altamente 

duvidosos sob a perspectiva da boa governança” (PARGENDLER, 2015). 

Como resultado, os stakeholders estão exigindo maior transparência 

nos balanços financeiros e postura ética na condução dos negócios, pois a 

manutenção da confiança é fundamental para o crescimento de qualquer instituição. 

A desmoralização provocada pelo comportamento antiético faz com que 

financiadores repensem suas decisões de investimentos. 

Desta forma, as discussões envolvendo governança corporativa 

tornaram-se habituais, tanto em países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento. Evidentemente, as práticas corporativas adotadas e a maneira 

como são empregadas diferem de região para região, influenciadas pelo contexto 

cultural, político e econômico. Instituições que atuam nos mercados desenvolvidos, 

estão sob um sistema regulador estruturado com relativa estabilidade política e 

financeira, além de normalmente contarem com práticas de governança bem 

definidas. Por outro lado, é comum que instituições atuantes nas regiões em 

desenvolvimento sofram com recessões mais agudas agravadas pela ausência de 

solidez econômica e fraca estrutura regulatória (HEENETIGALA, 2011). 

A globalização do mercado financeiro das últimas décadas expandiu o 

leque de alternativas para os investidores internacionais, ampliando o fluxo de 

capital entre os mercados. Diante das novas possibilidades de retorno, órgãos 

reguladores e bolsas de valores ao redor do mundo começaram a reestruturar 

regras delineando as relações existentes entre os agentes para atender aos 

requisitos de transparência do investidor internacional. A pressão por elevados 

padrões surgiu principalmente devido à percepção de que há maior probabilidade de 

atrair recursos financeiros para as economias emergentes quando adotam princípios 

de governança corporativa (GIBSON, 2003). 

Inúmeros artigos são elaborados a respeito dos benefícios decorrentes 

da adoção de boas práticas corporativas. Eles não somente apontam os ganhos aos 
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stakeholders, mas também discutem a possível correlação existente com a 

valorização das ações. Provedores de capital financeiro enxergam as regras de 

governança como uma espécie de mecanismo protetor do lucro. Portanto, é 

relevante que se identifique a relação entre a aplicação da governança corporativa e 

o respectivo retorno no mercado acionário (SHLEIFER; VISHNY, 1997). 

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

No início do século XVII, a Companhia Holandesa das Índias Orientais 

possuía capital pulverizado, com centenas de acionistas. No ano de 1609, ela foi 

palco da primeira disputa na área de governança corporativa. Após os problemas 

originários na corporação holandesa, o ativismo dos acionistas minoritários 

gradualmente se fortaleceu com o desenvolvimento econômico proveniente do 

Capitalismo Industrial (CHOWDARY, 2003). Durante o Padrão-Ouro, a crescente 

velocidade no transporte de bens e disseminação de informações proporcionou a 

abertura de novos mercados para as organizações que estavam surgindo. 

Paralelamente, percebeu-se a necessidade igualmente crescente de capital para 

financiar tais empreendimentos. Na tentativa de lidar com os recentes desafios, 

várias estruturas de governança corporativa começaram a emergir (CLARKE, 2004). 

Andrade e Rossetti (2006) vinculam as raízes da governança 

corporativa ao surgimento do próprio capitalismo. Da mesma forma, os autores 

destacam a simultânea institucionalização da estrutura de sociedade anônima e sua 

importância na história econômica: 

Intimamente associada ao desenvolvimento do sistema capitalista e do 
mundo corporativo, a sociedade anônima tornou-se mais do que uma forma 
de aglutinação de recursos para o crescimento dos negócios: ela foi um dos 
mais importantes instrumentos de organização social da propriedade 
(ANDRADE e ROSSETTI, 2006, p. 44). 

No decorrer da década de 1980, constatou-se a necessidade de regras 

mais claras que pudessem orientar a relação entre propriedade e gestão, visto que 

conflitos de interesses entre proprietários e gestores estavam sendo evidenciados. 

Além disso, cresciam as reivindicações de acionistas minoritários contra majoritários. 

Surgiu-se então a esfera da governança corporativa, definida por Shleifer e Vishny 

como: “o campo da administração que trata do conjunto de relações entre a direção 
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das empresas, seus conselhos de administração, seus acionistas e outras partes 

interessadas” (SHLEIFER; VISHNY, 1997, p. 2). 

Posteriormente, na década de 1990 e 2000, muitas instituições 

começaram a aderir voluntariamente às melhores práticas de governança 

corporativa estabelecidas nos marcos regulatórios ao redor do mundo. 

Atualmente, o papel exercido pelos princípios corporativos de 

governança estende-se a todos os continentes e níveis organizacionais, desde a 

formulação de um simples código de ética para pequenas instituições até complexos 

regulamentos para os grandes conglomerados empresariais. Ainda assim, em 

algumas regiões desprovidas de desenvolvimento econômico, partes significativas 

do arcabouço legal, regulatório e político são deficientes. Como resultado, o volume 

de investimentos torna-se insuficiente, negativamente afetado pela falta de 

perspectivas. Para determinadas localidades, não é fácil elaborar um conjunto de 

boas práticas de governança corporativa, pois o próprio sistema financeiro carece da 

transparência necessária. Além disso, em tais áreas, geralmente há escassez de 

capital humano, o vínculo entre setor público e privado nem sempre é estável, as 

instituições são fracas e a corrupção expressiva (CHOWDARY, 2003). 

Por outro lado, os países desenvolvidos contam com uma estrutura 

legal bem definida, na qual os direitos são preservados e os contratos cumpridos. A 

obrigação estipulada pelos órgãos reguladores de divulgar informações contribui 

para um ambiente estável, proporcionando acesso e liquidez aos investimentos. Em 

tais países é comum que as noções de governança sejam encontradas não somente 

na legislação, mas também nas diretrizes das bolsas de valores e no regimento 

interno das instituições (BANKS, 2004). 

Recursos financeiros disponíveis, organização de mercado, 

mecanismos de controle gerencial, normas trabalhistas, leis nacionais, são apenas 

alguns dos aspectos que devem ser analisados quando se pretende aplicar as 

melhores práticas corporativas. Da mesma maneira, vários agentes envolvem-se no 

processo, gestores, diretores, acionistas majoritários e minoritários, funcionários, 

sociedade, órgãos fiscalizadores, bolsas de valores e governo (CHOWDARY, 2002). 

Quando devidamente aplicada, é razoável afirmar que a governança 

corporativa pode ser considerada uma estrutura pela qual o retorno financeiro dos 
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provedores de capital externo é assegurado, declaram Shleifer e Vishny (1997). O 

potencial lucro gerado pelo investimento se justifica uma vez que a gestão da 

companhia se desvincula dos proprietários. 

4.2 DEFINIÇÕES 

Um dos problemas que motivou e elaboração dos modelos de 

governança corporativa foi o conflito de agência4. Proprietários do capital social das 

empresas valorizam medidas que alinhem os próprios interesses com os dos 

gestores. Enquanto os acionistas não estão presentes no dia-a-dia dos negócios, os 

gestores da firma tomam as decisões a respeito de como os recursos financeiros 

serão empregados. Assim sendo, é essencial que haja convergência das opiniões. 

Os escritores Andrade e Rossetti (2006) explicam que os conflitos de 

agência ocorrem quando os interesses dos acionistas e gestores não estão 

perfeitamente alinhados. A separação entre propriedade e gestão potencializa a 

tomada de decisões por parte dos administradores que sejam contrárias à vontade 

dos proprietários. Igualmente, é possível que haja conflitos entre os acionistas 

majoritários e os minoritários. A concentração de ações em um mercado de fraca 

governança corporativa favorece o abuso dos majoritários, prejudicando os diretos e 

a patrimônio dos outros acionistas. 

Utilizando-se como exemplo um bolo, organizações geridas com alta 

qualidade são capazes de gerar um bolo maior, pois boas práticas de governança 

implicam alocação eficiente dos fundos monetários disponíveis. Após o crescimento 

do bolo, ou seja, do valor adicionado à organização, haverá distribuição dos 

resultados para os envolvidos. As regras de governança auxiliarão na divisão do 

bolo entre acionistas majoritários, minoritários, gestores e stakeholders (LOVE, 

2011). 

Quanto à definição de governança corporativa, não há uma única 

descrição que seja comum em meio aos autores. Em razão das diferenças no 

contexto regional, cultural, sócio-econômico, e, especialmente da abrangência do 
                                            
4 Teoria de Agência é o nome dado a proposição que descreve os potenciais conflitos existentes 

dentro de uma corporação em razão da assimetria entre o capital disperso e a gestão. 
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tema, é difícil defini-la categoricamente. Dependendo da abordagem acadêmica, há 

estudiosos que irão defender sua utilização objetivando exclusivamente a 

maximização da riqueza dos acionistas (FRIEDMAN, 1970). Outros acadêmicos 

sustentarão o dever da corporação em se preocupar também com os interesses dos 

stakeholders, visto que são eles os principais responsáveis pelo andamento da 

instituição (DONALDSON; WERHANE, 1983). 

Indiferentemente da abordagem acadêmica, o reconhecimento dos 

direitos e obrigações de todas as contrapartes ligadas à organização é facilitado pelo 

código de governança adotado, pois nele se encontrarão redigidos os procedimentos 

e as regras para a tomada de decisões corporativas. Executar as normas permite 

que objetivos de longo prazo sejam traçados de forma transparente e que atitudes 

para atingi-los sejam tomadas. Desta maneira, os princípios de governança 

funcionam como um mecanismo de direcionamento e controle pelo qual as esferas 

institucionais se apóiam. A OECD comenta acerca do assunto: 

Governança corporativa refere-se às instituições privadas e públicas, 
incluindo leis, regulamentos e práticas comerciais aceitas, que, em conjunto, 
direcionam a relação, em uma economia de mercado, entre gerentes 
corporativos e empreendedores (insiders) por um lado, e aqueles que 
investem recursos nas corporações por outro (OECD 2001, p. 13, tradução 
nossa). 

Assim, o órgão reconhece o papel exercido pelo conjunto de normas 

adotadas nas instituições, no alinhamento de interesses entre gestores e detentores 

de capital. 

Para Cadbury (1999), governança corporativa “é expressa por um 

sistema de valores que rege as organizações, em sua rede de relações internas e 

externas” (CADBURY, 1999, p. 1). Desta maneira, o conceito relaciona-se 

intimamente com a responsabilidade social corporativa por despertar nas 

organizações a seriedade do tratamento equilibrado para com as contrapartes. 

Nesse sentido, Williamson (1996) escreve: “A governança corporativa trata de 

justiça, da transparência e da responsabilidade das empresas no trato de questões 

que envolvem os interesses do negócio e os da sociedade como um todo” 

(WILLIAMSON, 1996). 

Observa-se a abrangência de atuação descrita pelo autor, sugerindo 

que o conceito engloba o bem-estar da comunidade ao redor, visto que até mesmo 
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questões de justiça e equidade social são levantadas. Nesse mesmo entendimento, 

sustentando os interesses de todos os stakeholders, Cadbury (2000) mais uma vez 

contribui: 

A governança corporativa está preocupada em manter o equilíbrio entre 
objetivos econômicos e sociais e entre objetivos individuais e comunitários. 
O arcabouço da governança está disponível para encorajar o uso eficiente 
de recursos e igualmente exigir a responsabilidade pela administração 
desses recursos. O objetivo é alinhar o mais próximo possível o interesse 
de indivíduos, corporações e sociedade. O incentivo para as empresas é 
alcançar seus objetivos corporativos e atrair investimentos. O incentivo para 
o estado é fortalecer a própria economia e desencorajar fraudes e má 
gestão (CADBURY, 2000, p. vi, tradução nossa). 

Para a abordagem com foco nos stakeholders, o resultado operacional 

positivo da instituição deve servir-se ao objetivo fundamental de sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. Em linha com tal raciocínio, Clark defende que é 

necessário “balancear os interesses complexos na busca por criação de valor em 

benefício de um amplo círculo de votantes”  (CLARKE, 2007, p. 85, tradução nossa). 

Portanto, a governança corporativa vem contribuir através de práticas 

que podem ser adotadas pelas instituições para o equilíbrio entre as demandas das 

contrapartes existentes, pois é tendência mundial que haja uma administração 

estratégica orientada para os interesses dos stakeholders. Entretanto, é essencial 

que se tome o cuidado de não desconsiderar a finalidade empresarial elementar de 

geração de lucros, conforme afirma Millstein: 

Governança corporativa refere-se a uma combinação de leis, regulamentos 
e práticas voluntárias apropriadas do setor privado, que permitem que a 
corporação atraia capital financeiro e humano, tenha um desempenho 
eficiente e, assim, perpetue-se gerando valor econômico de longo prazo 
para seus acionistas, enquanto respeita os interesses dos stakeholders e da 
sociedade como um todo (MILLSTEIN, 2003, tradução nossa). 

O IFC (International Finance Corporation), ao definir governança 

corporativa, ressalta os benefícios econômicos advindos: 

Governança corporativa é definida como as estruturas e processos pelos 
quais as companhias são direcionadas e controladas. Uma boa governança 
corporativa ajuda as companhias a operar de forma mais eficiente, melhora 
o acesso ao capital, reduz os riscos e protege contra a má gestão. Isso 
torna as companhias mais responsáveis e transparentes para os 
investidores e fornece as ferramentas para responder às preocupações dos 
stakeholders. A governança corporativa também contribui para o 
desenvolvimento. Maior acesso ao capital estimula novos investimentos, 
impulsiona o crescimento econômico e oferece oportunidades de emprego 
(IFC, 2013, tradução nossa). 
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Rezaee traz a relevância do atributo da credibilidade que é 

imprescindível ao funcionamento dos mercados, definindo governança corporativa 

como “um processo através do qual os acionistas induzem a administração a atuar 

conforme seus interesses, proporcionando um grau de confiança que é necessário 

para que os mercados de capitais funcionem efetivamente” (REZAEE, 2009, p. 17, 

tradução nossa). 

Para o FRC (Financial Reporting Council Code), o propósito da 

governança corporativa é “facilitar uma gestão eficaz, empresarial e prudente, que 

possa gerar o sucesso da empresa no longo prazo” (FRC, 2010, p. 1, tradução 

nossa). 

Independentemente de a abordagem acadêmica focalizar nos 

benefícios aos acionistas ou a todos participantes, observa-se que ao longo do 

tempo resultados operacionais positivos são favorecidos pela aplicação dos 

princípios de governança. Além disto, há consenso entre os autores no tocante à 

necessidade de transparência nas relações organizacionais, assim como na 

prestação de contas de cada contraparte para que eventuais conflitos, típicos da 

área, sejam evitados. 

4.3 MARCOS REGULATÓRIOS 

Os interesses desalinhados podem ser minimizados pela adoção das 

práticas de governança corporativa. Institutos e marcos regulatórios foram criados 

ao redor do mundo para coibir os conflitos e orientar a gerência das organizações. 

Simultaneamente conselhos internos de administração foram instituídos. Andrade e 

Rossetti afirmam: “a assimilação e a internalização de boas práticas de governança 

corporativa tornou-se um dos movimentos mais importantes do sistema capitalista, 

do mundo corporativo e da ciência da administração nesta última virada de século” 

(2006, p. 104). Nota-se que o movimento não é apenas um modismo, mas sim algo 

permanente na esfera institucional. Constitui-se em um novo pilar da arquitetura 

organizacional, capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e até mesmo 

ambiental. 
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Há diversos sistemas de governança nos quais as decisões internas e 

externas se sustentam. Os marcos regulatórios foram elaborados como diretrizes a 

serem seguidas. Ainda que sejam fortemente recomendados, os princípios 

geralmente se caracterizam pela adesão voluntária por parte das organizações. Vale 

destacar que não há um conjunto de padrões universalmente aceitos pelos países, 

embora a essência de certas diretrizes possa ser aplicada a vários mercados 

(REZAEE, 2009). 

A OECD aponta importantes aspectos que qualquer estrutura de regras 

recomendadas deve possuir:  

 […] para garantir a base para uma governança corporativa eficaz, a 
estrutura deve promover mercados transparentes e eficientes, ser 
consistente com a lei e definir claramente a divisão de responsabilidades 
entre os diferentes departamentos de supervisão, regulação e execução 
(OECD 2006, p. 27, tradução nossa). 

  Independentemente da localidade, mesmo que hábitos e culturas 

corporativas difiram de outras regiões, é evidente que a transparência na forma de 

regras claras faz-se essencial em uma estrutura de governança que busque ser 

funcional. 

4.3.1 Robert Monks 

Em meio ao acelerado crescimento econômico norte-americano do 

século XX, Robert Monks torna-se um dos primeiros a identificar a necessidade de 

mudanças na condução das corporações. A pesquisadora Trammell menciona sobre 

o posicionamento pioneiro de Monks: 

“No início da década de 1980, a inundação de dinheiro em planos de 
previdência privada proporcionou aos investidores institucionais influência 
suficiente para alterar o comportamento corporativo. Na época, Robert 
Monks, um nome que agora é sinônimo de ativismo dos acionistas, estava 
apenas despertando para o potencial de seu poderoso envolvimento na 
área” (2004, p. 37, tradução nossa). 

Como empresário, ele notou que os acionistas não se envolviam de 

maneira ativa nas decisões dos conselhos de administração, seja por deterem ínfima 

participação no capital social ou pela inexistência de uma estrutura que os 

representasse. Em 1984, angariou experiência na área pública, ao trabalhar para o 
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departamento de Trabalho dos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de sugerir 

novas práticas na gestão das companhias (SANTAZONO, 2001). 

Quanto ao desafio de persuadir o mundo institucional de que suas 

ideias poderiam produzir frutos, Monks discorre: 

Há resistência a esses valores e é compreensível que ocorra. Eles não são 
agradáveis à direção executiva e nem sempre é fácil provê-los ou fazer com 
que se harmonizem. [...] as modernas corporações são um sistema 
complexo e dinâmico, passando por um processo de restauração 
corporativa. Um sistema capaz de criar riqueza para seus proprietários e 
prosperidade para a sociedade em geral (1998, p. 192). 

Monks estava convencido de que as empresas que contassem com um 

sistema de monitoramento por parte dos acionistas seriam capazes de produzir 

maior valor que as demais. Com isso em mente, o empresário se engajou de forma 

ativa nos esforços para agrupar acionistas minoritários com a intenção de ganharem 

força representativa nas decisões. A partir de 1990, usufruindo de maior aceitação 

de suas pioneiras concepções, ele escreve livros sobre o papel da governança 

corporativa (SANTAZONO, 2001). 

4.3.2 Cadbury 

Posteriormente à falência de empresas no transcorrer da década de 

1980 em razão de problemas societários e de gestão, notou-se a urgência para que 

se elaborasse um conjunto de práticas que pudessem direcionar o comando das 

corporações. Assim, em 1992, sugeriu-se a criação de conselhos internos, adoção 

de novos procedimentos na prestação de contas aos acionistas, separação da figura 

do CEO e diretor, contratação de auditores independentes, entre outras mudanças. 

As recomendações ficaram conhecidas como Relatório Cadbury (CHOWDARY, 

2002). 

Elaborado no Reino Unido, o relatório causou grande impacto em 

função das propostas visando melhorar a condução das organizações britânicas. 

Jones e Pollitt comentam acerca do contexto no qual o relatório foi concebido: 

a forma do Reino Unido para lidar com questões-chave de governança 
corporativa tem sido estabelecer um comitê para analisá-las e para propor 
soluções. Os comitês funcionam como uma caixa de ressonância de um 
ambiente que clama por ética empresarial e em que há um número 
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potencialmente significativo de grupos de interesse, que podem ser 
rotulados de influenciadores (JONES; POLLITT, 2003, p. 4). 

As recomendações abarcam a frequência das divulgações contábeis, 

as responsabilidades dos executivos, o papel dos conselheiros, as atribuições dos 

auditores e vínculo entre tais contrapartes com os acionistas. 

O Relatório Cadbury exerceu influência mundial. Foi seguido por 

complementações e atualizações, como o Relatório Greenbury de 1995, Hampel de 

1998, Turnbull de 1999 e Higgs de 2003 (ANDRADE; ROSSETTI, 2006). 

4.3.3 OECD 

Alguns anos depois, outro marco regulatório é criado. Originalmente, os 

princípios de governança corporativa da Organisation for Economic Co-operation 

and Development - OECD foram organizados em 1999 para fazer frente às 

demandas governamentais, com o intuito de elevar a qualidade pública da estrutura 

legal e regulatória. Porém, esses princípios constituíram-se em uma oportunidade 

para que companhias privadas e outros órgãos interessados pudessem desenvolver 

padrões de direcionamento (HEENETIGALA, 2011). 

A publicação da OECD tem como finalidade proporcionar fundamentos 

de governança para diversos países, a despeito das naturais diferenças culturais ou 

no ambiente organizacional. Assim sendo, as recomendações estruturam-se de 

maneira a buscar a homogeneidade, adaptabilidade e comparabilidade nos mais 

distintas circunstâncias (CHOWDARY, 2002). 

Segundo a OECD (1999), seus princípios destinam-se, sobretudo, a 

cinco questões: preservação dos direitos dos acionistas, igualdade no tratamento de 

acionistas majoritários e minoritários, reconhecimento do papel dos acionistas, 

transparência e divulgação de informações de forma rápida e acurada, 

responsabilidades do conselho diretor para com a companhia, acionistas e 

stakeholders. Observa-se o compromisso da entidade com a transparência, 

igualdade de diretos, divisão de obrigações e a promoção de uma vigorosa estrutura 

de governança, o que certamente favorece a robustez do mercado financeiro. 
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Até mesmo investidores se beneficiaram, pois a ICGN (International 

Corporate Governance Network) adotou os princípios da OECD para que seus 

membros pudessem obter melhor orientação na aplicação de recursos financeiros. 

Antes de realizar operações no mercado, os aplicadores deveriam acrescentar como 

fator de seleção o aspecto da governança corporativa (ICGN, 2005). Com referência 

à tomada de decisões financeiras, a OECD ressalta: 

O grau em que as corporações observam os princípios básicos da boa 
governança corporativa é um fator cada vez mais importante para as 
decisões de investimento. De particular relevância é a relação entre as 
práticas de governança corporativa e o caráter cada vez mais internacional 
do investimento (OECD 2004, p. 12-13, tradução nossa). 

  Com a globalização do capital, investidores têm razões cada vez mais 

evidentes para incluírem em suas análises, no momento de decidir sobre os 

investimentos, a questão de como as organizações estão sendo geridas. 

4.3.4 Lei Sarbanes-Oxley 

Promulgada em 2002 nos Estados Unidos, a lei Sarbanes-Oxley deu 

um passo à frente ao transformar práticas voluntárias de boa governança em lei. O 

marco regulatório constitui-se em um conjunto de disposições legais que 

complementam a adoção espontânea de códigos de conduta corporativa nas 

organizações. A lei divide-se em quatro princípios fundamentais: compliance, 

prestação de contas, transparência e senso de justiça. 

Ao escrever sobre as mudanças esperadas pela instauração da lei 

Sarbanes-Osley, Hasset e Mahoney alertam: 

Conselheiros, executivos, investidores, contadores, auditores, advogados e 
analistas – comportem-se. Os escândalos, as fraudes contábeis e os 
conflitos com analistas de investimentos trouxeram novas leis e 
regulamentos que disciplinam o comportamento no mundo corporativo 
(HASSET; MAHONEY, 2002, p. 239). 

A advertência dos autores se justifica pela quantidade de novas 

questões e conflitos de interesse que se revelaram na dinâmica das corporações na 

virada do século XX. 

Outros países inspiraram-se nas modificações positivas da Sarbanes-

Oxley, revisando suas legislações. Algumas mudanças são visíveis. A centralização 
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do poder, antes na figura do executivo-chefe, está migrando para os conselhos de 

administração, os quais visam favorecer a maximização do lucro dos acionistas, mas 

também procuram se atentar para as demandas dos stakeholders. Os códigos de 

conduta estão passando a incorporar conceitos provenientes da governança 

corporativa. As normas tendem a reduzir os conflitos de agência e adicionar 

transparência na divulgação de informações (ANDRADE; ROSSETTI, 2006). 

4.4 BENEFÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

É notória a demanda pela adoção de melhores práticas de governança 

corporativa sobre as organizações. Observa-se que a efetiva adesão de tais padrões 

contribui para o desenvolvimento da região através da criação de empregos e 

crescimento econômico local. Em diversos países os desdobramentos da área nas 

últimas décadas transformaram em regra muitas práticas que outrora eram somente 

facultativas. Ao mesmo tempo em que a governança corporativa possibilita uma 

gestão mais transparente devido ao alinhamento de interesses conflitantes, ela 

igualmente promove maior integração regional. 

Na atual lógica de mercado, organizações que visam somente lucros 

de curto prazo, correm o risco de cederem a vantagens indevidas. Porém, quando 

determinados produtos ou serviços deixam de ser confiáveis, eles são retaliados por 

um público consumidor cada vez mais exigente quanto à questão da ética nos 

negócios. Assim sendo, para manter a credibilidade, as organizações geralmente 

tentam evitar o comportamento oportunista, atitude motivada pela necessidade de 

resguardar a imagem, fundamental para a continuidade dos negócios (SOLOMON e 

HANSON, 1985). 

As estabelecidas práticas de controles internos contribuem na redução 

do comportamento oportunista. Contudo, os benefícios da governança corporativa, 

tanto para o desenvolvimento econômico quanto para os stakeholders, somente 

serão colhidos se houver efetiva aplicação de seus conceitos. Internamente é 

possível que as instituições usufruam de maior transparência, senso de ética, 

resolução de conflitos e melhor auditoria (HEENETIGALA, 2011). 
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Ela permite que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, 

resultando em maior confiança dos provedores de capital, o que se traduz em 

menores custos de financiamento e provável retorno aos investidores. Sabedoras 

dessa dinâmica, as economias emergentes seriamente avaliam a adoção de boas 

práticas corporativas, pois desta forma gera-se credibilidade para atrair capital 

externo e consolidar os negócios no longo prazo. A redução do custo de se levantar 

os recursos necessários aumenta as chances de uma maior nota de crédito5, como 

consequência, a companhia obtém acesso a mercados antes inacessíveis e 

usualmente vê revisões positivas no preço de suas ações. Em suma, quando rígidos 

controles internos são implantados em conjunto com apropriadas regras de 

governança, a estabilidade do sistema financeiro e o crescimento econômico se 

beneficiam (BANKS, 2004). 

No relatório publicado pelo Círculo de Companhias da América Latina, 

o qual conta com ampla pesquisa a respeito do tema, conclui-se: 

A boa governança corporativa ajuda nos bons tempos e nos tempos 
desfavoráveis da economia. Os resultados positivos tangíveis da boa 
governança corporativa são evidentes quando a economia e o mercado 
estão crescendo. No entanto, a boa governança corporativa também ajuda 
as empresas a vencer as graves consequências de uma crise econômica 
com mais equilíbrio, conforme evidenciado na análise durante a crise 
financeira global do final de 2008 (IFC, 2009, p. 179). 

Observando o trabalho de Haniffa e Hudaib (2006), nota-se que além 

das vantagens para os stakeholders e para a própria corporação, a diligência 

adquirida em função da governança corporativa colabora para a existência de 

ganhos aos detentores do capital social, pois, no caso das companhias de capital 

aberto, o preço das ações tende a subir. 

Quanto à influência da governança no sucesso das organizações, 

especialmente no valor das companhias de capital aberto, muitas análises têm sido 

elaboradas. Ao longo da década de 1990, Gompers, Ishii e Metrick (2003) realizaram 

um extenso estudo, incluindo aproximadamente 1.500 companhias de grande porte, 

                                            
5 As notas de crédito são atribuídas pelas agências de classificação de risco, as quais se destinam a 

mensurar a capacidade de pagamento e solvência das obrigações financeiras de determinada 

corporação. 
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no qual estabeleceram o “índice de governança”. Assim, constataram uma ligação 

positiva direta entre governança e desempenho no mercado de capitais. 

4.5 TEORIAS 

A interação das diversas contrapartes envolvidas no cotidiano de uma 

instituição, em especial o papel da diretoria executiva, tem levantando determinadas 

questões. Para esclarecê-las, o campo da governança corporativa conta com o 

respaldo de teorias, como a Teoria da Agência, Teoria da Custódia, Teoria dos 

Stakeholders, Teoria da Dependência de Recursos, Teoria do Contrato Social, 

Teoria da Legitimidade, Teoria dos Custos de Transação e Teoria dos Custos 

Políticos. As teorias auxiliam no entendimento das relações de causa e efeito entre a 

alta gerência, os membros da diretoria executiva, o comitê de auditoria, os acionistas 

minoritários e majoritários, o código de ética e até mesmo a comunidade na qual a 

organização está inserida. Deste modo, é possível que a articulação das 

peculiaridades de cada teoria forneça um quadro ampliado capaz de oferecer 

sugestões mais acuradas de boas práticas corporativas. 

4.5.1 Teoria da Agência 

Muito do conhecimento que se tem a respeito do tema de governança 

corporativa procede das observações da Teoria da Agência. Ela possui suas origens 

no campo econômico, sendo desenvolvida em 1972 por Alchian e Demsetz (1972). 

Posteriormente, Jensen e Meckling (1976) forneceram uma descrição bastante 

minuciosa de sua dinâmica. É ilustrada como “a relação entre os principais, tal como 

os acionistas, e agentes, tal como os executivos e gerentes da empresa”  

(ABDULLAH e VALENTINE, 2009, p. 89, tradução nossa). Os principais, isto é, 

proprietários, aos quais a corporação pertence, contratam os agentes, ou seja, 

gestores, para que a administração seja efetuada visando ao interesse dos 

acionistas. Portanto, os detentores do capital social da companhia confiam e 

delegam a gestão dos negócios aos diretores e executivos, os quais são os agentes 

dos acionistas (CLARKE, 2004). 
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A teoria demonstra que a maximização dos lucros é o objetivo 

conferido aos agentes, pois o acionista espera que a administração tome decisões 

em favor de seus interesses. Entretanto, essa situação pode gerar potenciais 

conflitos de agência dentro de uma corporação em razão da assimetria entre o 

capital disperso e a gestão (ROSS, 1973). A separação do patrimônio e gerência é 

capaz de levar gestores a tomar decisões que não estejam em conformidade com o 

objetivo de maximização da riqueza corporativa. Se os interesses dos acionistas e 

gestores não estiverem perfeitamente alinhados, é presumível que os resultados 

beneficiem a alta gerência em detrimento dos proprietários (PADILLA, 2002). 

Curiosamente, Adam Smith já alertava sobre o potencial conflito. 

Levanta-se, então, o problema de como criar mecanismos de 

monitoramento para que os agentes atuem em conformidade com o anseio dos 

principais. Refletindo quanto à separação da propriedade e gestão, Davis, 

Schoorman e Donaldson (1997) compreendem a necessidade de alinhamento de 

valores dos envolvidos na Teoria da Agência. Para proteger o interesse dos 

acionistas e minimizar os conflitos de agência, os autores propõem a criação de 

estruturas de governança. 

4.5.2 Teoria da Custódia 

Contrariamente à pressuposição da Teoria da Agência de que as 

pessoas têm como único caminho o comportamento egoístico, a Teoria da Custódia 

parte da hipótese de que os administradores agirão em consonância aos melhores 

interesses dos proprietários, como bons mordomos (DONALDSON; DAVIS, 1991). 

De acordo com Davis, Schoorman e Donaldson: “um administrador protege e 

maximiza a riqueza dos acionistas através do desempenho da empresa, porque ao 

fazê-lo, as funções de utilidade do administrador são maximizadas” (1997, p. 25, 

tradução nossa). Observa-se que os alicerces da teoria se baseiam na psicologia, 

visto que o comportamento dos gestores é parte integrante do arcabouço. Assim, 

defende-se que a atitude coletiva, em prol da organização, possui maior utilidade do 

que a postura guiada pelo individualismo. Os mordomos, isto é, os administrados, se 

manterão focados em cumprir os objetivos condizentes ao interesse da instituição. 
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Smallman constrói um raciocínio lógico, dizendo que quando a riqueza 

dos acionistas é maximizada, a utilidade dos administradores também é, pois a 

lucratividade da companhia refletirá positivamente em ambos (SMALLMAN, 2004). O 

autor continua expondo benefícios da teoria, a qual alega reduzir os típicos conflitos 

corporativos por equilibrar as demandas internas. 

Adicionalmente, a Teoria da Custódia recomenda a unificação da figura 

do CEO e presidente da organização. Desta forma, com a autoridade centralizada 

em uma só pessoa, custos podem ser reduzidos e os interesses dos proprietários 

assegurados mais satisfatoriamente. Donaldson e Davis (1991) chamam a atenção 

para resultados de pesquisas mostrando a melhora do desempenho quando a 

utilização da Teoria da Custódia é combinada com o conhecimento de outras 

teorias. 

4.5.3 Teoria dos Stakeholders 

Embora tenha sido desenvolvida por Freeman (1984) em 1984, as 

raízes da Teoria dos Stakeholders vinham sendo constituídas desde a década de 

1970 no campo da gestão empresarial. Ela legitima a prestação responsável de 

contas para todas as contrapartes da instituição, diretas ou indiretas, definidas como 

“qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela realização dos 

objetivos da organização” (FREEMAN, 1984, p. 46, tradução nossa). Distingue-se da 

Teoria da Agência (a qual sustenta que a administração está a serviço dos 

acionistas) por defender que os gestores devem se atentar para toda a cadeia de 

relações, preocupando-se também com os funcionários, fornecedores, sociedade, 

etc. A teoria argumenta que a interação dos stakeholders com a corporação deve 

ser considerada tão, ou mais importante, quanto os interesses que regem a relação 

entre propriedade e gestão (FREEMAN, 1999). 

Certos escritores apoiam a aplicação da teoria, Donaldson e Preston 

(1995) dizem que todos os stakeholders contribuem para a geração de riqueza, logo, 

deveriam compartilhar dos benefícios. Clarkson (1995), de maneira bem 

semelhante, destaca que a organização é um sistema cujo propósito constitui-se no 

incremento do patrimônio dos stakeholders. Sundaram e Inkpen (2004) afirmam que 
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a teoria objetiva incitar a atenção da gerência para as demais contrapartes na 

corporação. 

4.6 MERCADO DE AÇÕES E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

É no mercado de ações que ocorre o lançamento e a negociação de 

títulos que representam uma fração do capital social das empresas. Ao se tornarem 

publicamente negociáveis, ou seja, emitirem ações, as companhias estão exercendo 

um importante papel na alocação de recursos financeiros e crescimento da 

economia local. Banks (2004) afirma que se não houvesse possibilidade de levantar 

capital através da emissão primária de ações, a governança corporativa se tornaria 

irrelevante, visto que não ocorreria o encontro com os investidores. Quando o 

ambiente de negociação nas bolsas de valores conta com liquidez, competição 

adequada, normas apropriadas e padrões de governança elevados, os investidores 

sentem-se seguros para realizar aplicações (REZAEE, 2009). 

A globalização permitiu que o movimento descrito ocorresse através 

das fronteiras, ampliando o acesso às emissões e financiamentos de longo prazo. 

No mercado internacional, devido à quantidade substancialmente maior de 

investidores, evidencia-se a importância de padrões unificados e fidedignos. No 

entanto, mesmo considerando somente o mercado doméstico, os princípios de 

governança corporativa ainda assim são aplicáveis, aumentando a confiança do 

investidor e diminuindo o custo para obtenção de capital (OECD, 1999). Do mesmo 

modo, Rezaee (2009) enfatiza o papel da confiança para o bom funcionamento do 

mercado financeiro e no desenvolvimento econômico de uma nação. É primordial 

que órgãos regulatórios exerçam autoridade eficazmente no mercado de ações a fim 

de que os deveres e direitos dos acionistas sejam assegurados. 

Rezaee afirma: 

a liquidez, integridade, segurança, eficiência, transparência e dinâmica dos 
mercados de capitais são vitais para o bem-estar econômico da nação, uma 
vez que os mercados atuam como mecanismos de sinalização para 
alocação de capital. Os mercados de capitais têm sido vibrantes porque os 
investidores têm confiança neles e são capazes de obter, analisar e 
precificar os ativos com base nas informações fornecidas sobre as 
empresas de capital aberto e a economia (2007, p. 5, tradução nossa). 
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Outra característica relacionada à confiança dos investidores diz 

respeito à exatidão das informações divulgadas pelas empresas por meio dos 

relatórios financeiros. Os balanços contábeis são um dos principais veículos de 

comunicação patrimonial, portanto é indispensável que sejam genuínos. A 

perpetuidade de qualquer organização está relacionada à sua credibilidade perante 

os indivíduos. Os escândalos corporativos da virada do século despertaram a 

sociedade, e, especificamente, os participantes do mercado, para a relevância da 

confiabilidade, integridade e transparência das informações financeiras. A vitalidade 

do mercado acionário tem relação direta com a adoção ou não de regras claras e 

funcionais, uma vez que, ao tomarem decisões de investimentos, os aplicadores 

acreditam na qualidade das publicações corporativas (REZAEE, 2009). 

Nas bolsas de valores há informações que devem ser divulgadas 

obrigatoriamente pelas empresas de capital aberto, ao passo que outras 

informações são voluntárias. Os princípios de governança geralmente recomendam 

a divulgação ao público de qualquer fato que possa contribuir para as decisões dos 

investidores. Adicionalmente ao benefício de transparência ao mercado, a 

publicação voluntária relaciona-se a um menor custo de captação de recursos 

(BOTOSAN, 1997). 

4.7 GOVERNANÇA CORPORATIVA E A PERFORMANCE DAS AÇÕES 

Há inúmeros estudos abordando a potencial ligação entre a adoção 

das melhores práticas de governança e o desempenho acionário das respectivas 

companhias nas bolsas de valores. Acerca do assunto, Love conclui: 

Há uma vasta literatura dedicada à avaliação da relação entre governança 
corporativa e performance, medida por estimativas de valor, desempenho 
operacional ou retorno das ações. Apesar da grande quantidade de artigos, 
ainda não há consenso. A maior parte das pesquisas até o momento 
sugerem uma correlação positiva entre governança corporativa e várias 
medidas de performance. No entanto, há uma série de estudos que tem 
questionado essa correlação (2011, p. 59, tradução nossa). 

Após investigar extensivamente os estudos que comparam o retorno 

acionário das empresas que aderem aos princípios de governança corporativa, em 

contraste com as demais organizações, a autora aponta uma tendência à correlação 

positiva, embora observe que há publicações indicando o contrário. 
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4.7.1 Relação Positiva 

Iniciando pelos trabalhos empíricos que registraram uma relação 

diretamente proporcional, destaca-se a obra, uma das mais citadas, de Gompers, 

Ishii e Metrick (2003). Os autores elencaram vários fatores internos de medição do 

nível de governança das instituições de capital aberto e os relacionaram ao excesso 

de retorno obtido no período analisado. Constataram uma diferença positiva no 

retorno de até 8,5% ao ano no preço das ações dependendo do grau de governança 

adotado pela corporação. De acordo com os estudiosos: “empresas com os direitos 

dos acionistas mais fortes tiveram maior valor patrimonial, maiores lucros, maior 

crescimento de vendas, menores despesas de capital e fizeram menos aquisições 

corporativas” (GOMPERS; ISHII; METRICK, 2003, abstract, tradução nossa). A 

qualidade superior de governança decorrente da inserção de boas práticas é 

diretamente refletida no valor das ações pelo mercado financeiro. 

Bebchuk et al. (2006) realizaram estudo semelhante no mercado de 

capitais norte-americano. Erickson et al. (2005) e Reddy et al. (2008) também 

encontraram conexão das boas práticas corporativas com a elevação no preço das 

ações Canadenses e Neozelandesas, respectivamente. 

Ademais, Cremers e Nair desenvolvem outro trabalho avaliando a 

influência que os mecanismos internos e externos de governança provocam no 

preço das ações: 

Nós investigamos se esses mecanismos são substitutos ou 
complementares ao se olhar para os preços das ações no período de 1990 
a 2001. Nós descobrimos que esses mecanismos são complementos fortes, 
produzindo juntos retornos anormais anualizados de 10-15% (2005, 
abstract, tradução nossa). 

Nos países emergentes também há muitas análises sobre a questão, 

um dos primeiros trabalhos foi elaborado por Black (2001). O pesquisador compilou 

determinadas companhias russas de grande porte, subsequentemente constatou 

forte ligação entre a qualidade das regras de governança adotadas e o valor das 

mesmas. 

Um dos trabalhos produzidos no Brasil examinou 42 empresas listadas 

na BM&FBOVESPA. Os autores investigaram a ligação entre a divulgação de dados 

contábeis e a oscilação dos respectivos ativos no mercado de ações. Para aquele 



83 

 

 

grupo selecionado, constatou-se que as corporações com melhores padrões 

contábeis de divulgação apresentaram menor volatilidade de preços (MALACRIDA; 

YAMAMOTO, 2006). 

Além de Brasil e Rússia, a literatura estende-se para outros países em 

desenvolvimento, como na Índia com Black e Khanna (2007), na China com Bai et 

al. (2003), no continente Africano com Kyereboah-Coleman (2007), na Malásia com 

Haniffa e Hudaib (2006) etc. Todos eles se justificam na tentativa de verificar a 

relação entre governança corporativa e desempenho acionário. O estudo de Haniffa 

e Hudaib (2006) tornou-se bastante influente no sudeste asiático, os pesquisadores 

averiguaram tal relação em 347 empresas listadas na Kuala Lumpur Stock 

Exchange - KLSE entre o ano de 1996 e 2000. 

Similarmente, é possível encontrar obras que cruzam as informações 

de diversos países a fim de analisar o impacto que o nível de governança de cada 

mercado provoca nas decisões dos investidores daquela localidade. Os dados 

sugerem que a influência da governança corporativa tende a ser maior em países 

cuja estrutura legal não é tão estrita. Alguns dos trabalhos seguindo o critério do 

cruzamento de informações podem ser encontrados em Klapper e Love (2004), 

Durnev e Kim (2005) e Chhaochharia e Laeven (2007). 

4.7.2 Relação Negativa 

Apesar das diferenças metodológicas empregadas e das 

individualidades de cada região, a maior parte dos estudos apontam para uma 

correlação diretamente proporcional entre boas práticas de governança adotadas e a 

valorização do capital social das companhias. Contudo, há também uma quantidade 

significativa de artigos questionando a proporção de tal correlação. Ferreira e Laux 

(2007) argumentam que o mercado acionário torna-se mais eficiente quando 

princípios corporativos são inseridos, diminuindo assim a probabilidade de retornos 

superiores. Igualmente; Firth, Oliver e Peter (2002), assim como Pham et al. (2011); 

nos dados coletados na China e Austrália, respectivamente, não encontraram 

qualquer correlação positiva entre a valorização das ações e a governança. 
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Alguns autores questionam certos aspectos do trabalho seminal de 

Gompers et al. (2003), um dos mais proeminentes da área. Core et al (2006) 

objetam que os resultados possuem viés na medida em que são influenciados pelo 

boom das empresas de tecnologia do final de século XX, o qual se caracterizou pela 

expressiva alta no preço das ações. Para Yen (2005), da universidade de Hong 

Kong, deve-se observar que a relação existente no trabalho de Gompers et al. 

(2003) é resultante, principalmente, da representatividade das penny stocks  e de 

eventos improváveis que ocorreram no período analisado. 

Há até mesmo estudiosos que constataram uma relação inversamente 

proporcional. No trabalho que Pham et al (PHAM, 2011) realizaram na Austrália, 

verificou-se que a melhora no grau de governança corporativa das companhias 

aparentemente é sucedido por um retorno inferior na respectiva ação. No Japão, 

Aman e Nguyen (2007) observaram que as ações das empresas com fracos padrões 

corporativos superaram o desempenho em bolsa dos pares que possuem melhor 

governança. Os autores explicam a ocorrência pelo fato de que as organizações que 

não se importam em melhorar suas práticas carregam maior risco de investimento. 

Assim sendo, o risco é compensado pelo mercado com maiores retornos. Porém, 

vale ressaltar que tais estudos negando a relação positiva entre governança e 

performance acionária são menos representativos em abrangência. 

4.8 MELHOR GOVERNANÇA CONDUZ À PERFORMANCE SUPERIOR OU A 
PERFORMANCE SUPERIOR CONDUZ À MELHOR GOVERNANÇA? 

Considerando o razoável número de evidências que apontam para a 

conexão da governança no desempenho das instituições, é importante que se faça a 

seguinte pergunta: a melhora no grau de governança corporativa conduz a uma 

melhor performance ou seria o oposto? Examinar a natureza da relação de 

causalidade poderá contribuir no processo de tomada de decisão, tanto das 

corporações como dos formuladores de políticas públicas. Se de fato o desempenho 

acionário e financeiro for alavancado pelo nível de governança vigente nas 

empresas, certamente haverá incentivo para que boas práticas sejam empregadas. 

Da mesma maneira, formuladores de políticas públicas tenderão a apoiar a inserção 

de princípios de governança de modo a favorecer a economia (LOVE, 2011). 
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A relação de causalidade torna-se ainda mais obscura diante de obras 

defendendo que a valorização no mercado de ações é a causa de uma melhor 

governança, e não a consequência. Sustentam que a direção da causalidade se 

inicia na elevação do valor da organização e segue para a temática da governança 

(LEHN, PATRO e ZHAO, 2007). Com efeito, se as instituições empregassem 

uniformemente as melhores práticas de governança, não haveria diferença empírica 

a ser verificada no valor das companhias com respeito à questão (DEMSETZ e 

LEHN, 1985). 

Zheka analisou empresas ucranianas para tentar estimar a natureza da 

causalidade entre performance e práticas de governança. No início do artigo o autor 

declara: “pode ser o caso de causalidade reversa quando as empresas com maior 

desempenho também optam por praticar melhor governança para melhorar ainda 

mais sua performance.” (2006, p. 3, tradução nossa). Então, após o término da 

pesquisa, os resultados apontaram: “Neste artigo encontramos forte apoio empírico 

para a nossa hipótese principal de que existe uma relação positiva e causal entre a 

qualidade da governança corporativa e o desempenho da empresa” (2006, p. 39, 

tradução nossa). 

Portanto, é possível encontrar na literatura argumentos favorecendo e 

contrariando a relação diretamente proporcional.  A fim de responder com maior 

acurácia qual a propensão da causalidade, são necessárias pesquisas específicas 

mais aprofundadas acerca do tema. Love (2011) sugere identificar a natureza da 

ligação entre governança e performance através do método de experimento 

casualizado, embora seja difícil implementá-lo nesse caso. É uma metodologia 

comumente utilizada em pesquisas acadêmicas da medicina, nas quais o grupo de 

controle é separado do grupo experimental, selecionados aleatoriamente. Um grupo 

recebe determinado tratamento enquanto o outro permanece sem receber. No final, 

comparam-se os resultados. Experimentos casualizados são menos frequentes nas 

Ciências Econômicas. 
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5 ÍNDICES ACIONÁRIOS 

5.1 PAÍSES 

Em um primeiro momento, a escolha dos índices que compõem o 

estudo baseou-se no relatório das Nações Unidas Sustainable stock exchanges: real 

obstacles, real opportunities, elaborado por ocasião do Diálogo Global das Bolsas de 

Valores Sustentáveis em 2010. Em seguida, utilizou-se o artigo de 2013 Raising the 

bar on corporate governance: a study of eight stock exchange índices do Banco 

Mundial, com o intuito de incluir índices relevantes de governança corporativa de 

países que não constam no relatório das Nações Unidas, como o Peru, a Turquia, o 

México e a Itália. 

A pesquisa compara índices acionários de governança corporativa e 

responsabilidade social corporativa com os índices acionários tradicionais de cada 

um dos 12 países analisados. A referência acionária convencional desses países foi 

selecionada por sua notoriedade. Observa-se que o Brasil aparece com dois índices 

relacionados à governança ou responsabilidade social, totalizando, portanto, 13 

índices que foram objetos da presente dissertação. Os períodos abarcados para a 

comparação são de 1 ano, 5 anos e desde a criação do respectivo índice. A 

comparação consiste em mensurar a variação percentual no período. 

Embora as figuras contendo os gráficos comparativos tenham sido 

construídas a partir do histórico das cotações dos respectivos índices, elas servem 

como propósito de enriquecer visualmente a pesquisa. Algumas limitações 

concernentes à representação gráfica de certos fornecedores dos dados acionários 

refletem-se nas figuras comparativas, contudo, as informações contidas nas tabelas 

apresentam um quadro fiel da rentabilidade. 

A tabela seguinte é uma compilação das variações percentuais dos 

índices de todos os países analisados. Há informação acerca da rentabilidade 

percentual auferida no último ano, nos últimos 5 anos e desde a criação do 

respectivo índice de governança e/ou responsabilidade social6. O campo “diferença 

                                            
6 Com exceção da Itália, onde o campo da rentabilidade desde o início é medido a partir da criação do 

índice convencional, o FTSE Italia Mid Cap. 
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total” refere-se ao valor percentual que o investidor teria a mais, ou a menos, 

decorrente da aplicação financeira no índice não convencional em relação ao 

convencional. O campo “diferença anualizada” refere-se ao valor composto anual 

que resulta na diferença total, levando em consideração o período calculado para 

cada índice. 

 

País Índice 1 ano 5 anos  Desde 
o Início  

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

África do Sul 
SRI 

x x 
300,00 

33,33 2,15 
JSE All Share Index 200,00 

Alemanha 
DAXglobal Sarasin Sust. Ger. 4,45 104,30 17,95 

- 17,47 - 2,11 
DAX 6,87 94,65 42,91 

Austrália 
FTSE4Good Australia 30 13,90 25,30 57,75 

82,35 6,19 
S&P/ASX 200 4,52 29,51 - 13,49 

Brasil 

IGC 29,17 56,08 1057,15 
126,46 5,24 

Ibovespa 27,29 25,55 410,97 

ISE 15,46 26,17 186,63 
25,84 1,93 

Ibovespa 27,29 25,55 127,77 

China 
Shanghai Corp. Governance 16,31 76,59 7,58 

22,74 2,07 
SSE Composite Index 11,46 60,53 - 12,35 

Coreia do Sul 
KRX Governance Leaders 

100 
14,64 16,14 83,29 

24,73 2,80 
KOSPI 15,75 19,95 46,95 

EUA 
DJSI U.S. 18,19 88,93 158,66 

11,24 0,56 
Dow Jones 19,07 39,21 132,53 

Inglaterra 
FTSE4Good UK 50 14,40 29,10 2,54 

- 10,06 - 1,05 
FTSE 100 6,86 28,40 14,01 

Itália 
FTSE Italia STAR 50,34 258,11 313,02 

95,55 4,57 
FTSE Italia Mid Cap 42,17 150,75 111,21 

México 
IPC Sustentable 8,27 28,69 53,27 

13,33 2,11 
IPC 6,56 23,20 35,24 

Peru 
S&P/BVL IBGC INDEX (PEN) 7,21 42,70 42,70 

8,11 3,17 
S&P/BVL Peru General Index 19,32 32,00 32,00 
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Turquia 
BIST Corp. Governance 41,53 53,19 91,87 

- 6,40 - 0,66 
BIST 100 Index 34,54 54,99 105,00 

Fonte : Compilação das demais tabelas elaboradas pelo autor. 

5.1.1 África do Sul 

Em 2002, a ONU realizou a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável na cidade de Johanesburgo, África do Sul. O evento internacional se 

constituiu em uma oportunidade para que as corporações sul-africanas e a bolsa de 

valores local pudessem demonstrar seu comprometimento com a temática da 

sustentabilidade e governança. Após o evento, a Bolsa de Valores de Johanesburgo 

efetuou tentativas de estimular a adoção de padrões de governança corporativa por 

parte das empresas de capital aberto, sobretudo através do consentimento aos 

princípios do Código King ll, de 2002. Além disso, em 2005, ela foi a primeira bolsa 

no mundo a listar títulos derivativos de crédito de carbono (INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL FINANCE - IIF, 2007). Alguns anos mais tarde, com a 

estruturação do Código King lll, a bolsa sul-africana tornou-se pioneira na exigência 

de integração dos relatórios corporativos das empresas listadas conforme os 

preceitos do Código, outrora um ato voluntário (JOHANNESBURG SECURITIES 

EXCHANGE, 2017). 

Considerando as crescentes exigências quanto à responsabilidade 

corporativa no que tange a área social, a Bolsa de Valores de Johanesburgo, a mais 

expressiva do continente africano, cria em 2004, o Índice de Investimento 

Socialmente Responsável, originalmente com 49 empresas integrantes. A referência 

busca medir o desempenho das corporações levando em conta os relatórios de 

sustentabilidade. De maneira bastante semelhante ao índice de sustentabilidade do 

mercado brasileiro, o par sul-africano também se respalda na Triple Bottom Line, 

conceito cunhado por John Elkington inicialmente no ano de 1994. Os pilares 

econômico, social e ambiental são alicerçados pelo critério de boas práticas de 

governança corporativa. De acordo com a metodologia do índice, as companhias 

aderentes necessitam satisfazer certa quantidade de indicadores, os quais se 

dividem em indicadores principais e desejáveis, sendo que pelo menos um terço 
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deve ser do tipo principal. A bolsa sul-africana efetua anualmente uma revisão oficial 

das corporações participantes, com o intuito de verificar se os requisitos do índice 

estão sendo cumpridos, assim como também monitora constantemente os métodos 

de admissão. Se, por acaso, durante a revisão anual, for constatado que 

determinada organização cumpre a maior parte das exigências, porém, não atende a 

algum parâmetro por uma pequena margem, é concedida à organização a 

possibilidade de se explicar. Após três dias úteis, toma-se a decisão a respeito da 

permanência ou não da corporação no índice. No final de 2015, o Índice de 

Investimento Socialmente Responsável foi descontinuado e substituído pelo Índice 

de Investimento Responsável FTSE/JSE. Segundo a Bolsa de Valores de 

Johanesburgo, a nova referência trouxe melhoras metodológicas (JOHANNESBURG 

SECURITIES EXCHANGE, 2017). 

 

Comparativo: 

 

Figura 2 - Índice de Investimento Socialmente Resp.  x JSE All Share Index: 

 

Fonte : BONDERA, S. Comparative performance of socially responsible and conventional portfolios in 

south africa. p. 36 Dissertação. Joanesburgo: University of the Witwatersrand, 2014. 
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Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 7 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

SRI 
x x 

300,00 
33,33 2,15 

JSE All Share Index 200,00 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

Atualmente, o site da Bolsa de Valores de Johanesburgo não divulga a 

performance histórica do Índice de Investimento Socialmente Responsável e nem a 

performance atual do Índice de Investimento Responsável FTSE/JSE. Portanto, 

excepcionalmente neste caso, os dados baseiam-se no trabalho de Bondera (2014), 

que comparou o desempenho do Índice de Investimento Socialmente Responsável 

com a tradicional referência sul-africana, JSE All Share Index. Considerando 13,5 

anos de cotações, a diferença anualizada registrou ganhos de aproximadamente 

2,15%. 

5.1.2 Alemanha 

Em linha com a tendência mundial na direção de relações mais 

sustentáveis e por acreditar que as companhias de capital aberto têm uma 

responsabilidade social perante a sociedade, a Deutsche Börse, entidade 

controladora da Bolsa de Valores de Frankfurt, promove atividades socialmente 

responsáveis com o quadro de funcionários e a comunidade local. Aspirando tornar-

se um exemplo de organização cidadã (MAIGNAN, 1999), financia projetos na área 

da educação e pesquisa científica, desde o ensino fundamental até o universitário. A 

bolsa também possui iniciativas voltadas para a cultura, fomentando trabalhos com 

música e arte moderna (DEUTSCHE BÖRSE GROUP, 2008). 

Em 2007, objetivando impulsionar o envolvimento das empresas com 

questões sociais, ambientais e de governança corporativa, a Bolsa de Valores de 

Frankfurt criou o DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index, conforme 

descrevem: 

                                            
7 Neste caso, valores aproximados. 
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Companhias com uma estratégia sustentável garantem sua posição no 
mercado para o futuro. Tais estratégias incluem medidas de proteção 
ambiental, assim como estabilidade econômica e condições favoráveis para 
funcionários, fornecedores e clientes. As empresas deste índice são 
selecionadas usando a matriz de sustentabilidade do banco suíço Sarasin, 
especialista em sustentabilidade. A análise dos fatores ambientais e sociais 
exerce um papel fundamental no processo de avaliação bidimensional 
(DEUTSCHE BÖRSE GROUP, 2017, tradução nossa). 

Desta forma, as organizações que desejam participar do índice são 

avaliadas pelo banco suíço Sarasin8 de acordo com o grau de sustentabilidade. O 

banco possui uma matriz metodológica baseada no rating específico da organização 

assim como no rating da indústria na qual ela está inserida, de modo que apenas se 

tornam aptas as instituições que atingirem os critérios mínimos de qualificação. 

Cada constituinte dispõe de mesmo peso no índice que é balanceado 

trimestralmente. Todo ano acontece uma revisão com a finalidade de verificar se há 

necessidade de excluir ou incluir alguma corporação. Para evitar qualquer potencial 

conflito de interesse com as demais companhias listadas na bolsa, a ação da 

Deutsche Börse não participa do DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index. 

Enfim, é importante ressaltar que somente estão elegíveis as ações que auferirem 

ao menos 1 milhão de Euros em volume diário negociado médio nos últimos seis 

meses (DEUTSCHE BÖRSE GROUP, 2007). 

 

Comparativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Fundado em 1841, o Sarasin é um dos principais bancos privados da Suíça. 
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Figura 3 - DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index x DAX: 

 

Fonte : www.marketwatch.com/investing/index/dxssg/charts?countrycode=xx 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

DAXglobal Sarasin Sust. Germany 4,45 104,30 17,95 
- 17,47 - 2,11 

DAX 6,87 94,65 42,91 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

De todos os índices analisados, a maior diferença a favor do índice 

convencional ocorreu na Alemanha, onde a diferença anualizada registrou uma 

perda de -2,11%. Os dados se iniciam em 12/10/2007 com a criação do DAXglobal 

Sarasin Sustainability Germany Index aos 1.817,73 pontos e estendem-se até o dia 

30/12/2016. A diferença anualizada, portanto, considerou 9 anos de cotações. 

5.1.3 Austrália 

Constituindo-se parte da família de índices globais FTSE4Good, o 

indicador FTSE4Good Australia 30 se destina a medir o desempenho de empresas 

australianas sustentáveis, aderentes à práticas ambientalmente responsáveis e aos 

princípios de governança corporativa. O índice é composto pelas 30 maiores 

corporações da Austrália que estejam listadas em bolsa e classificadas por 

capitalização de mercado. No momento de identificar tais corporações, o peso de 
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cada uma na composição total se limitará a 10%, mesmo que sua capitalização no 

mercado ultrapasse os 10% (FTSE RUSSELL, 2016). 

Semestralmente, realiza-se revisão das empresas integrantes do índice 

através de um comitê independente que analisa se os critérios metodológicos estão 

sendo cumpridos. Há ainda uma lista de reserva na qual constam o nome de três 

companhias não integrantes, mas que estão na próxima colocação na listagem de 

capitalização de mercado. Portanto, no caso de exclusão de alguma organização do 

FTSE4Good Australia 30 durante a revisão semestral, a lista de reserva servirá 

como ferramenta de reposição (FTSE RUSSELL, 2016). 

 

Comparativo: 

 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 9 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

FTSE4Good Australia 30 13,90 25,30 57,75 
82,35 6,19 

S&P/ASX 200 4,52 29,51 - 13,49 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

De todos os índices analisados, a maior diferença contra o índice 

convencional ocorreu na Austrália, onde a diferença anualizada registrou um ganho 

de 6,19%. Ressalta-se que no período o índice convencional apresentou 

desempenho negativo. Embora sejam mais antigos, os dados disponibilizados pela 

FTSE Group em seus relatórios contam com somente 10 anos de histórico, 

precedendo o dia 29/09/2017. O FTSE Group não apresenta dados do FTSE4Good 

Australia 30 de um modo a proporcionar comparação gráfica visual com outros 

índices, por isso a ausência do gráfico comparativo. 

5.1.4 Brasil 

Sendo um mercado emergente, o Brasil encontra-se continuamente em 

busca de investimento externo para o financiamento de sua economia. Ao 

                                            
9 Últimos 10 anos. 
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reconhecer a relevância da governança corporativa e da sustentabilidade como 

fatores que atraem o necessário capital para os empreendimentos locais, a bolsa de 

valores brasileira, BM&FBovespa, elaborou determinados índices com o propósito 

de fortalecer a confiança dos provedores de recursos financeiros. Um exemplo é o 

índice de Carbono Eficiente, lançado em 2010, composto por empresas com baixa 

emissão de gases poluentes (BM&F BOVESPA, 2017). 

Embora a estrutura legal no Brasil seja excessivamente morosa e 

burocrática quando à implantação de reformas no âmbito organizacional, o empenho 

com a proteção de direitos dos acionistas, especialmente minoritários, tem sido 

notório por parte da bolsa de valores local. A esfera corporativa brasileira foi 

positivamente afetada no ano 2000, quando a BM&FBovespa instaurou segmentos 

de listagem nos quais as empresas de capital aberto poderiam voluntariamente 

aderir, desde que cumpram as normas. Por ordem de exigências, são eles: Novo 

Mercado, Nível 2 e Nível 1. Tais segmentos se distinguem pelo grau demandado de 

governança corporativa, que mesmo no menor nível possui requisitos que 

ultrapassam a legislação do país. Ainda que a listagem das organizações ocorra 

voluntariamente, após aderirem aos padrões propostos, elas são obrigadas a 

cumprirem rigorosamente todas as regras instituídas (MORALES; VAN TICHELEN, 

2010). 

O fator que diferencia a categoria Novo Mercado dos demais 

segmentos é a admissão somente de ações ordinárias. Essa característica tenciona 

tornar o mercado brasileiro mais uniforme aos grandes centros financeiros mundiais, 

aumentando a pulverização acionária. Os três níveis de listagem exigem 

manutenção na bolsa de no mínimo 25% das ações em circulação e publicação das 

demonstrações financeiras em formato internacional (International  Financial  

Reporting  Standards - IFRS). Visando proteger os interesses dos acionistas 

minoritários no evento de venda da companhia e consequente alteração no controle, 

tanto o Novo Mercado, como o Nível 2, exigem para as ações ordinárias que o preço 

de venda seja o mesmo para todos os acionistas, evitando assim vantagem indevida 

dos majoritários. Esses dois níveis também estabelecem que o conselho de 

administração das empresas aderentes seja composto por no mínimo 20% de 

diretores independentes. Ademais, em 2013, o Novo Mercado passou a exigir a 
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separação das funções de presidente executivo (CEO) e presidente do conselho, 

cargos que não devem ser ocupados por uma mesma pessoa (BM&F BOVESPA, 

2016a). 

Ainda que a criação dos segmentos descritos tenha ocorrido no ano 

2000, somente após um ano a BM&FBovespa lançaria o Índice de Governança 

Corporativa, composto automaticamente por todas as empresas presentes em 

algum dos três níveis de listagem, inicialmente com apenas 12 constituintes. A 

metodologia do índice baseia-se no valor de mercado das companhias multiplicado 

pelos seguintes coeficientes: 2 para o Novo Mercado, 1.5 para o Nível 2 e 1 para o 

Nível 1. Desta maneira, o peso das organizações é influenciado diretamente por 

critérios relacionados ao grau de governança corporativa adotado. Obviamente faz-

se imperativo que as regras de listagem continuem a ser observadas para a 

permanência tanto no índice, como no respectivo segmento. A aderência às normas 

é regularmente monitorada, sendo que a exclusão acontece imediatamente em caso 

de violação dos padrões ou por vontade própria da corporação (BM&F BOVESPA, 

2016b). 

Em 2005, atenta às questões do desenvolvimento sustentável, a bolsa 

de valores brasileira elabora o Índice de Sustentabilidade Empresarial, objetivando 

estimular a ética nos negócios, assim como promover a responsabilidade corporativa 

perante a sociedade. O projeto ganhou apoio financeiro da International Finance 

Corporation, entidade ligada ao Banco Mundial. Conforme consta no site da bolsa 

brasileira: “O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das 

empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade 

corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

governança corporativa.” (BM&F BOVESPA, 2017). 

A criação do índice fundamentou-se no conceito de John Elkington da 

Triple Bottom Line, isto é, a prestação de contas das organizações deve englobar 

também o contexto social e ambiental, não somente o econômico, similar à 

metodologia adotada pelo índice de sustentabilidade da África do Sul. Além desses 

aspectos, há o critério que considera a qualidade da governança corporativa, e, 

como ferramenta de medição, um questionário avaliativo é empregado. A bolsa 

realiza atualizações anuais no índice (BM&F BOVESPA, 2015). 
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Comparativo: 

 

Figura 4 - Índice de Governança Corporativa x Ibove spa: 

 

Fonte : www.investing.com 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

IGC 29,17 56,08 1057,15 
126,46 5,24 

Ibovespa 27,29 25,55 410,97 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 
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Figura 5 - Índice de Sustentabilidade Empresarial x  Ibovespa: 

 

Fonte : www.investing.com 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

ISE 15,46 26,17 186,63 
25,84 1,93 

Ibovespa 27,29 25,55 127,77 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

No Brasil, único país que na pesquisa conta com dois índices, a 

diferença anualizada registrou ganhos de 5,24% para o Índice de Governança 

Corporativa - IGC e 1,93% para o Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE. Os 

dados se iniciam em 25/06/2001 e 01/12/2005 com a criação do IGC e ISE, 

respectivamente. Ambos são criados com 1.000 pontos e estendem-se até o dia 

29/09/2017. A diferença anualizada, portanto, considerou 16 e 12 anos de cotações 

para o IGC e ISE, respectivamente. 

5.1.5 China 

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China engajou-se 

em 2007 na tentativa de estimular a adoção de boas práticas de governança 
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corporativa nas instituições de capital aberto. Um ano depois, seguindo a mesma 

tendência, a Bolsa de Valores de Xangai instituiu o Conselho de Governança 

Corporativa, que serve como suporte para o Índice de Governança Corporativa, 

criado conjuntamente. A bolsa reconhece a importância dos padrões de governança, 

salientando o comprometimento do mercado de acionário chinês: 

A sofisticada governança corporativa e o mercado de capitais são apoiados 
pelo comportamento racional do investimento e pela relação saudável das 
empresas listadas com os investidores. ...O mercado de capitais da China 
fez progressos consideráveis nos últimos vinte anos, levando a 
desenvolvimentos para os investidores individuais, investidores 
institucionais nacionais e investidores institucionais estrangeiros. ... Nos 
últimos anos, a reforma do mercado de valores mobiliários da China foi 
ampliada e aprofundada, a governança corporativa das empresas listadas 
melhorou continuamente e as regras e regulamentos acerca da proteção 
aos investidores tornaram-se mais sofisticadas, proporcionando um 
ambiente institucional e político propício aos investidores institucionais para 
participarem ativamente da governança corporativa (SHANGHAI STOCK 
EXCHANGE, 2012, tradução nossa). 

Em virtude dos típicos problemas de controle societário presentes nos 

empreendimentos chineses, o Conselho de Governança Corporativa estabelece 

vários requisitos concernentes a esse respeito. Para serem aceitas no conselho, as 

empresas precisam demonstrar determinado grau de comprometimento com as 

melhores práticas de governança, sobretudo no que tange às questões de controle 

acionário. Assim, através de auto-avaliação, as empresas respondem a um conjunto 

de 20 perguntas como parte do processo de seleção. As questões envolvem temas 

que englobam desde as transações societárias até a influência dos acionistas na 

distribuição de dividendos. Toda documentação preparada pelas corporações no 

procedimento de triagem é publicamente divulgada e criteriosamente avaliada pela 

equipe de seleção do Conselho de Governança Corporativa, composta por agências 

de classificação de risco, seguradoras e gestores de fundos de investimento. Ao 

contrário da maioria dos países, onde normalmente o cálculo dos índices é realizado 

pela própria bolsa, o Índice de Governança Corporativa é calculado pela China 

Securities Index, uma joint venture10 entre a bolsa de Xangai e a bolsa da cidade de 

Shenzhen. Sistematicamente o índice é reajustado a fim de atender aos critérios, 

sendo que organizações podem ser excluídas durante a revisão anual, ou 

                                            
10 A expressão “joint venture”, de origem inglesa, é utilizada para definir um negócio realizado por 

duas ou mais partes que dividirão as despesas e receitas de um determinado empreendimento. 
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imediatamente, em caso de sério descumprimento dos parâmetros (GRIMMINGER; 

DI BENEDETTA, 2013). 

 

Comparativo: 

 

Figura 6 - Índice de Governança Corporativa x SSE Composite Index: 

 

Fonte : www.investing.com 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

Shanghai Corporate Governance 16,31 76,59 7,58 
22,74 2,07 

SSE Composite Index 11,46 60,53 (-) 12,35 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

Na China, a diferença anualizada registrou ganhos de 2,07%. Ressalta-

se que no período o índice convencional apresentou desempenho negativo. Os 

dados se iniciam em 29/06/2007 com a criação do Shanghai Corporate Governance 

Index aos 1,000 pontos e estendem-se até o dia 29/09/2017. A diferença anualizada, 

portanto, considerou 10 anos de cotações. 
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5.1.6 Coreia do Sul 

Na Coréia do Sul, o florescimento das ideias de governança se 

intensificou já no final da década de 1990. Grandes reformas ocorreram no sistema 

regulatório na virada do século, o que influenciou até mesmo a cultura corporativa 

sul-coreana. Tanto a economia, quanto o mercado financeiro do país, se prepararam 

para os novos e elevados padrões que passaram a ser demandados no universo 

empresarial. A criação do Índice de Governança Corporativa da Coréia (KOGI) em 

2003 representou um ponto importante de integração internacional para a Bolsa de 

Valores da Coreia (BYUN, 2007). 

Como peculiaridade, há um limite de 50 no número de companhias que 

podem pertencer ao índice KOGI. Parte da metodologia de seleção consiste em 

aceitar somente corporações que tenham um rating11 igual ou superior a B+. Na 

hipótese de ratings idênticos, recorre-se ao critério de maior capitalização de 

mercado. Além das determinações mencionadas, as empresas são avaliadas por 95 

fatores relativos aos princípios da Organization for Economic Co-operation and 

Development - OECD, assim como particularidades da cultura organizacional 

coreana. Todos os anos o índice passa por revisões, resultando na ocorrência de 

exclusão ou inclusão de companhias (GRIMMINGER; DI BENEDETTA, 2013). 

 

Comparativo: 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Rating refere-se a própria nota de crédito, baseada em critérios específicos, concedida pelas 

agências de classificação de risco. 
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Figura 7 - KRX Governance Leaders 100 x KOSPI: 

 

Fonte : eindex.krx.co.kr/contents/GLB/05/0502/0502030101/GLB0502030101.jsp?idxCd=5107#1be36 

86ec5cb98595cf6179ba66d7a8b=2 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

KRX Governance Leaders 100 14,64 16,14 83,29 
24,73 2,80 

KOSPI 15,75 19,95 46,95 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

Na Coreia, a diferença anualizada registrou ganhos de 2,80%. Os 

dados se iniciam em 04/01/2010 com a criação do KRX Governance Leaders 100 

aos 1.000 pontos e estendem-se até o dia 29/09/2017. A diferença anualizada, 

portanto, considerou 8 anos de cotações. 

5.1.7 Estados Unidos 

Desde o século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo norte-

americano, a evolução do mercado de ações se confunde com a própria história dos 

Estados Unidos. Atualmente, a Bolsa de Valores de Nova York ocupa 

soberanamente o posto de maior bolsa do mundo com relação à capitalização de 

mercado das empresas listadas. Wall Street reúne uma quantidade vultosa de 

recursos monetários fluindo de todas as partes do planeta para o centro financeiro 

local, onde as instituições financeiras auxiliam na condução das atividades dos 

investidores. 
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Dentre as várias referências provenientes da Bolsa de Valores de Nova 

York, está o clássico índice Dow Jones Industrial Average, um dos principais 

indicadores para os mercados globais. Posteriormente, no final de século XX, em 

meio às preocupações com a sustentabilidade dos negócios, é criada a família de 

índices Dow Jones Sustainability. Esse foi o primeiro conjunto de referências 

mundiais que, além do aspecto econômico, tem como proposta parâmetros ligados à 

área social e ambiental. RobecoSAM defende o papel central da sustentabilidade no 

século XX como uma das principais razões para a criação do DJSI: 

Sustentabilidade corporativa é uma abordagem de negócios que cria valor 
acionário no longo prazo, abrindo oportunidades e gerenciando riscos 
decorrentes do desenvolvimento econômico, ambiental e social. Nosso foco 
na sustentabilidade corporativa baseia-se em dois princípios direcionadores: 
em um mundo com recursos cada vez mais limitados, práticas empresariais 
sustentáveis são fundamentais para a criação de valor para o acionista no 
longo prazo. Os fatores relacionados à sustentabilidade representam 
oportunidades e riscos que as companhias competitivas devem abordar 
(ROBECOSAM, 2017b, tradução nossa). 

Com a criação de índices ligados às questões de ética, 

sustentabilidade, responsabilidade social empresarial e ambiental, investidores têm 

a oportunidade de alocarem o capital em alternativas com propostas diferenciadas 

das tradicionais. Este movimento faz com que empresas se preocupem mais com 

aspectos que vão além do lucro. 

Ainda segundo a entidade responsável pelo cálculo do indicador, 

RobecoSAM, tanto investidores como corporações obtém benefícios: 

Os Índices Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) são uma família das 
melhores referências de cada categoria para os investidores que 
reconheceram que as práticas de negócios sustentáveis são fundamentais 
para gerar valor acionário no longo prazo e que desejam refletir suas 
convicções de sustentabilidade em suas carteiras de investimento. A família 
foi lançada em 1999 como a primeira referência de sustentabilidade global e 
rastreia o desempenho de ações das principais empresas mundiais 
considerando critérios econômicos, ambientais e sociais (ROBECOSAM, 
2017a, tradução nossa). 

Como critérios de seleção para determinar quais companhias estão 

aptas a listagem no DJSI, utiliza-se a abordagem econômica, ambiental e social, 

sendo que o peso de cada uma de tais categorias equivale a um terço do total. De 

ano a ano costuma haver mais rigor quanto à apuração dos planos de 

sustentabilidade das empresas listadas, portanto, para permanecerem no índice, 

elas devem apresentar melhoras visando o longo prazo. As 2.500 maiores 

corporações de capital aberto do mundo são convidadas a participarem da seleção 
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para o Dow Jones Sustainability World Index. No entanto, somente 10% das 

companhias de determinado segmento conseguem atender aos padrões de 

inclusão, triagem conhecida por distinguir as melhores empresas de cada setor. 

Anualmente ocorrem atualizações no índice, pois os integrantes são diariamente 

monitorados, de modo que se for julgado haver violação de algum ponto crítico, a 

exclusão poderá ocorrer (ROBECOSAM, 2016). 

 

Comparativo: 

 

Figura 8 - Dow Jones Sustainability Index x Dow Jones: 

 

Fonte : https://us.spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-us-composite-index-usd 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

DJSI U.S. 18,19 88,93 158,66 
11,24 0,56 

Dow Jones 19,07 39,21 132,53 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

Nos Estados Unidos, a diferença anualizada registrou ganhos de 

0,56%. Os dados se iniciam em 31/12/1998 com a criação do Dow Jones 

Sustainability Index aos 100 pontos e estendem-se até o dia 30/06/2017. A diferença 

anualizada, portanto, considerou 19 anos de cotações, o maior período entre todas 

as referências analisadas. 
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5.1.8 Inglaterra 

Na Inglaterra, com o intuito de mensurar os chamados investimentos 

responsáveis, o FTSE Group12 criou a família de índices globais FTSE4Good. O 

principal motivo para a elaboração de tais referências foi atender a demanda de 

aplicadores que têm como filosofia investimentos em empresas de capital aberto que 

sejam sustentáveis e adotem princípios de governança corporativa. Conforme 

definem: “a série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho das 

empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança” 

(FTSE RUSSELL, 2017, tradução nossa). 

Um dos índices que fazem parte da família é o FTSE4Good UK 50, 

sediado na Bolsa de Valores de Londres e destinado a calcular o desempenho das 

50 maiores empresas do Reino Unido aderentes às normas estabelecidas. 

Para fazer parte da composição do FTSE4Good é necessária a 

comprovação mediante registros que evidenciem o cumprimento por parte da 

corporação dos parâmetros exigidos. Quem define quais devem ser as empresas 

integrantes ou quais devem sofrer processo de exclusão é um comitê independente 

que se reúne duas vezes ao ano. As decisões do comitê são tomadas após a devida 

avaliação com o propósito de verificar se os critérios de inclusão permanecem ou 

não sendo atingidos. Exigi-se o cumprimento de certos requisitos em cinco áreas: 

direitos humanos, sustentabilidade ambiental, padrões de trabalho, combate à 

corrupção e aquecimento global. Similarmente, estão automaticamente excluídas 

companhias que possuam como principal atividade econômica a fabricação de 

armamentos, fumo ou a mineração de carvão (FTSE RUSSELL, 2017). 

 

Comparativo: 

 

 

                                            
12 O FTSE Group é uma organização britânica controlada pela Bolsa de Valores de Londres que 

estrutura índices do mercado acionário. 
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Figura 9 - FTSE4Good UK 50 x FTSE 100: 

 

Fonte : www.investing.com 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 13 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

FTSE4Good UK 50 14,40 29,10 2,54 
- 10,06 - 1,05 

FTSE 100 6,86 28,40 14,01 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

Na Inglaterra, a diferença anualizada registrou perdas de -1,05%. 

Embora sejam mais antigos, os dados disponibilizados pela FTSE Group em seus 

relatórios contam com somente 10 anos de histórico, precedendo o dia 29/09/2017. 

5.1.9 Itália 

Já em 2001, o mercado italiano dá início ao índice STAR, segmento 

balizado em princípios de governança corporativa para empresas de pequena e 

média capitalização, originalmente com 20 constituintes. A criação de tal referência 

permitiu maior liquidez das ações negociadas, assim como facilitou o acesso ao 

                                            
13 Últimos 10 anos. 
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capital externo para as corporações que o compõem, consequência da boa 

governança e transparência exigidas (GRIMMINGER; DI BENEDETTA, 2013). A 

metodologia empregada é composta por regras compulsórias de listagem, as quais 

se relacionam com padrões de governança corporativa e demandam compromisso 

por parte das organizações. Conforme artigo publicado pelo Banco Mundial: 

 Os critérios de governança no segmento STAR da Borsa Italiana são 
baseados no cumprimento de artigos selecionados do Código de 
Governança Corporativa da Itália. Esses critérios são complementados com 
condições designadas a tornar as pequenas e médias empresas no índice 
mais amigáveis aos investidores, como a contratação de um agente de 
relações com investidores, a divulgação de relatórios de gerenciamento com 
maior frequência e o fornecimento de tradução em inglês de todos os 
relatórios da companhia (GRIMMINGER; DI BENEDETTA, 2013, p. 8, 
tradução nossa). 

O critério de capitalização de mercado estabelecido pelo índice 

estende-se de 40 milhões a 1 bilhão de euros. Outro parâmetro de entrada refere-se 

às ações em circulação, que devem ser de no mínimo 35% e não se reduzir a 

menos de 20% posteriormente à adesão no índice. Para demonstrar a observância 

às normas do segmento STAR, as empresas devem divulgar relatórios adequados 

de governança ao mercado. Da mesma forma, revisões são realizadas anualmente, 

sendo que se houver violações às regras de listagem, a respectiva companhia é 

imediatamente excluída do índice. 

 

Comparativo: 
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Figura 10 - FTSE Italia STAR x FTSE Italia Mid Cap: 

 

Fonte : www.investing.com 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 14 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

FTSE Italia STAR 50,34 258,11 313,02 
95,55 4,57 

FTSE Italia Mid Cap 42,17 150,75 111,21 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

Na Itália, a diferença anualizada registrou ganhos de 4,57%. Embora o 

FTSE Italia STAR tenha sido criado em 28/12/2001 aos 10.000 pontos, a contagem 

dos dados se iniciou apenas no ano seguinte, em 31/12/2002, com a elaboração do 

FTSE Italia Mid Cap, única referência convencional analisada com data de criação 

posterior ao índice de governança alvo da comparação. Os dados se estendem até o 

dia 29/09/2017, portanto, a diferença anualizada considerou 15 anos de cotações. 

5.1.10 México 

                                            
14 Neste caso, desde o início do FTSE Italia Mid Cap. Ao contrário dos demais países, nos quais o 

índice convencional possui data de criação anterior ao respectivo índice de governança ou 

responsabilidade social comparados, o índice italiano FTSE Italia Mid Cap é a única referência 

convencional da pesquisa com data de criação posterior. 
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Em 2006, no México, as leis relativas ao mercado de capitais foram 

remodeladas de modo a atender as novas exigências globais na estrutura de 

governo das organizações. A preocupação com a qualidade da governança levou ao 

estabelecimento de determinações, entre elas a obrigação de pelo menos 25% do 

conselho administrativo constituir-se de diretores independentes. A Bolsa Mexicana 

de Valores criou, em 2011, o IPC Sustentable, originalmente com 23 constituintes, 

ponderado por fatores ambientais, sociais e de governança. O mercado local, com a 

intenção de melhorar os padrões internos de gestão adotados pelas corporações, 

utilizou-se do Código Mexicano de Práticas Corporativas para embasar a 

metodologia do índice. Quanto ao cumprimento das normas, destaca-se que os 

requisitos ultrapassam até mesmo a legislação vigente, fazendo com que as 

organizações desejosas de fazer parte pratiquem a postura almejada pela bolsa. O 

seguinte trecho do artigo publicado pelo Banco Mundial fornece dois exemplos de 

tais posturas: “a separação da figura do CEO e presidente, que não está respaldada 

no arcabouço mexicano, e a nomeação de diretores individuais, o que contrasta 

diretamente com a prática habitual mexicana de nomear listas de diretores para 

eleições” (GRIMMINGER; DI BENEDETTA, 2013, p. 8, tradução nossa). 

Como procedimento metodológico de seleção, as organizações 

pertencentes ao IPC Sustentable devem possuir no mínimo 30% das ações em 

circulação, ou, capitalização de mercado de ao menos 10 bilhões de pesos 

mexicanos. No tocante à avaliação das empresas que devem ou não compor o 

índice, a Bolsa Mexicana de Valores, a fim de evitar qualquer potencial conflito de 

interesse com as companhias listadas, abstém-se completamente do processo. Por 

conseguinte, a universidade de Anáhuac em conjunto com a entidade Ecovalores15, 

responsabilizam-se pelo julgamento e seleção. Aspectos ambientais, sociais e de 

governança representam 33,33% no peso do índice cada um. Anualmente, realiza-

se a revisão dos componentes do IPC Sustentable, de maneira que se determinada 

corporação não consegue atingir algum dos critérios mínimos exigidos, ela tem até a 

próxima verificação no ano seguinte para adequar-se. Se não houver adequação, 

ocorre a exclusão (S&P DOW JONES INDICES, 2017). 

                                            
15 Ecovalores é uma entidade mexicana cuja missão é promover na região o chamado investimento 

responsável. 
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Comparativo: 

 

Figura 11 - IPC Sustentable x IPC: 

 

Fonte : www.investing.com 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

IPC Sustentable 8,27 28,69 53,27 
13,33 2,11 

IPC 6,56 23,20 35,24 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

No México, a diferença anualizada registrou ganhos de 2,11%. Os 

dados se iniciam em 09/12/2011 com a criação do IPC Sustentable aos 215,33 

pontos e estendem-se até o dia 29/09/2017. A diferença anualizada, portanto, 

considerou 6 anos de cotações. 

5.1.11 Peru 
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No Peru, as iniciativas visando melhorar a gestão das instituições 

ganharam robustez em 2002, com a divulgação dos Princípios de Boa Governança 

para Corporações Peruanas. É interessante ressaltar que a Bolsa de Valores de 

Lima anualmente promove o evento de premiação “A Voz do Mercado”, o qual 

premia a organização que obtém a melhor colocação no ranking do concurso 

baseado nas melhores práticas corporativas (BOLSA DE VALORES DE LIMA, 

2015). Seis anos mais tarde, a bolsa peruana estabeleceu no mercado o Índice de 

Boa Governança Corporativa, a princípio composto por apenas 9 companhias. 

Acompanhando a conjuntura, a criação da referência deu-se principalmente para 

estimular empresas listadas na bolsa a aderirem aos princípios de boa governança. 

Qualquer corporação que pretenda fazer parte do índice deve auto-avaliar seu grau 

de adesão às regras do código. Com relação a esse ponto, o artigo publicado pelo 

Banco Mundial complementa e alerta: 

Para se juntar ao Índice de Boa Governança Corporativa da Bolsa de 
Valores de Lima, a empresa deve contratar uma agência de classificação de 
risco para verificar sua auto-avaliação. Um efeito colateral do processo de 
seleção voluntário é que apenas as companhias que têm certeza que se 
qualificarão irão participar. Enquanto isso, as companhias com práticas 
ruins de governança corporativa podem simplesmente declarar não estarem 
interessadas e não sofrerão o constrangimento de uma má avaliação de 
governança corporativa (GRIMMINGER; DI BENEDETTA, 2013, p. 5, 
tradução nossa). 

Assim sendo, as companhias precisam submeter-se a análise de 

terceiros. Ao menos a escolha da agência de classificação de risco que efetuará a 

avaliação é realizada de forma livre, a partir de uma lista predefinida. 

Certa peculiaridade do Índice de Boa Governança Corporativa é o fato 

de permitir no máximo 10 empresas participantes, de modo que se um número maior 

obtiver qualificação para serem aceitas, a preferência é concedida as que 

alcançarem pontuação mais elevada. Entretanto, há um critério de liquidez 

empregado pela bolsa que costuma restringir a quantidade de organizações 

habilitadas, pois se faz necessário figurar entre as ações mais negociadas. À vista 

disso, existem empresas que poderiam ser aceitas, supondo-se que somente 

houvesse os critérios concernentes à governança corporativa, que são 26. Tais 

critérios são fundamentados pelo código peruano, Princípios de Boa Governança 

para Corporações Peruanas. Ainda, como parte da metodologia de avaliação, o 

índice adota a seguinte classificação de princípios: essenciais, importantes, 
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convenientes e desejáveis. Ao contrário da maioria das referências mundiais, não há 

um critério de exclusão imediata, pois a retirada ocorre por ocasião da revisão anual 

se tanto os padrões de governança quanto de liquidez, não forem satisfeitos 

(GRIMMINGER; DI BENEDETTA, 2013). 

 

Comparativo: 

 

Figura 12 - Índice de Boa Gov. Corporativa x S&P/BVL Peru General Index: 

 

Fonte : https://us.spindices.com/indices/equity/sp-bvl-ibgc-index-pen 

Índice 1 ano 5 anos 16 Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

S&P/BVL IBGC INDEX (PEN) 7,21 42,70 42,70 
8,11 3,17 

S&P/BVL Peru General Index 19,32 32,00 32,00 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

No Peru, a diferença anualizada registrou ganhos de 3,17%. Os dados 

se iniciam em 04/05/2015 com a criação do S&P/BVL IBGC INDEX aos 1.000 pontos 

e estendem-se até o dia 29/09/2017. A diferença anualizada, portanto, considerou 

2,5 anos de cotações, o menor período entre todas as referências analisadas. 

                                            
16 Últimos 2,5 anos. 
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5.1.12 Turquia 

Seguindo longas décadas de instabilidade econômica, reconheceu-se a 

necessidade de criação de um órgão que pudesse auxiliar o desenvolvimento da 

governança corporativa, em especial nas instituições de capital aberto. Em 1982, o 

Conselho de Mercado de Capitais da Turquia é concebido, sendo que somente 

vários anos mais tarde a entidade lançaria um código denominado de Princípios de 

Governança Corporativa. Desta maneira, ao deixar para trás as provações 

decorrentes da crise bancária dos primeiros anos do século XXI, a Turquia 

reestruturou seu sistema jurídico e tomou atitudes com a intenção de solidificar o 

mercado financeiro local. Uma dessas atitudes, em conjunto com a Bolsa de Valores 

de Istambul, constituiu-se na elaboração do Grupo de Trabalho sobre Governança 

Corporativa, com a finalidade de propagar as melhores práticas de governança 

(ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - 

OECD, 2006). 

Como fruto do desenvolvimento na área corporativa e através do 

incentivo promovido pelo Conselho de Mercado de Capitais, criou-se em 2007 o 

Índice de Governança Corporativa, composto inicialmente por 7 integrantes. 

Evidentemente, busca-se replicar o desempenho de empresas aderentes aos 

princípios de boa governança. Qualquer corporação listada na Bolsa de Valores de 

Istambul é elegível para compor o índice, desde que atinja o patamar mínimo de 7 

entre 10 pontos possíveis. Para serem avaliadas, é responsabilidade das próprias 

companhias contratarem agências de classificação de risco. Embora a escolha a 

respeito de qual instituição contratar seja livre, a respectiva agência deve ser 

registrada no Conselho de Mercado de Capitais. Os custos incorridos na contratação 

do avaliador são amenizados, pois, visando estimular a adesão ao índice, as novas 

empresas integrantes pagam apenas metade da taxa anual de listagem nos 

primeiros dois anos. A bolsa disponibiliza os relatórios detalhados, atuais e antigos, 

nos quais consta a avaliação de todas as empresas pertencentes ao Índice de 

Governança Corporativa por ordem de pontuação, todavia a maior parte é redigida 

na língua turca. Diferentemente de outras bolsas mundiais, as corporações de 

capital aberto que desejam participar da composição do índice podem solicitar a 

qualquer momento, contanto que se submetam à avaliação de agência de 
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classificação de risco. Compulsoriamente, todo ano deve ser realizada uma 

reavaliação, de modo que se a pontuação declinar para menos de 7 ou a empresa 

cessar de contratar as agências, efetua-se a exclusão do índice (GRIMMINGER; DI 

BENEDETTA, 2013). 

Em 2014, outra referência é introduzida pela Bolsa de Valores de 

Istambul, o Índice de Sustentabilidade. De acordo com a bolsa local, alguns dos 

benefícios são: 

Facilitar às companhias o acesso a clientes globais, capital e 
financiamentos de menor custo. O projeto visa criar um instrumento que 
permita aos investidores selecionar e investir em companhias que adotem 
princípios de sustentabilidade e governança corporativa (BORSA 
ISTANBUL, 2017, tradução nossa). 

Portanto, pretende-se aumentar a visibilidade das empresas presentes 

no índice, atraindo mais investimentos. Os critérios empregados baseiam-se em 

modelos de gestão sustentáveis adotados pelas instituições de capital aberto, em 

linha com o perfil da Bolsa de Valores de Istambul, que também financia projetos na 

área social. Um exemplo é o projeto de educação primária iniciado em 1997 para a 

construção de instituições educacionais na Turquia. 

 

Comparativo: 
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Figura 13 - Índice de Governança Corporativa x BIST 100 Index: 

 

Fonte : www.investing.com 

Índice 1 ano 5 anos Desde o 
Início 

Diferença 
Total 

Diferença 
Anualizada  

BIST Corporate Governance 41,53 53,19 91,87 
- 6,40 - 0,66 

BIST 100 Index 34,54 54,99 105,00 

Fonte : Tabela elaborada pelo autor. 

No Turquia, a diferença anualizada registrou perdas de -0,66%. Os 

dados se iniciam em 31/08/2007 com a criação do  BIST Corporate Governance aos 

48.082,17 pontos e estendem-se até o dia 29/09/2017. A diferença anualizada, 

portanto, considerou 10 anos de cotações. 
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CONCLUSÃO 

No decorrer do presente trabalho tornou-se evidente a dimensão do 

tema abordado e a multiplicidade dos desdobramentos passíveis de serem 

estudados pelos pesquisadores, de modo que a principal pretensão constituiu-se em 

apresentar uma contribuição adicional que seja expressiva para a área alvo da 

análise. Desta maneira, em face da riqueza correspondente ao conjunto de 

informações examinadas, as considerações finais apresentadas não delimitam o 

processo de investigação, sendo, na verdade, o ponto de partida para outros autores 

interessados no conteúdo. Há diferentes indicadores que são adequados e podem 

ser incorporados de diversas formas à questão em estudo. 

Reflexões que se originaram ao longo da construção dessa pesquisa 

revelaram quão amplas são as temáticas debatidas. Deste modo, é pertinente 

ressaltar a utilidade das conclusões alcançadas para análises que busquem se 

aprofundar nos conhecimentos adquiridos. Embora o tópico tratado tenha exibido 

várias ramificações, a pesquisa aponta que as organizações se encontram em um 

estágio no qual as perspectivas estão ampliando-se na direção de modelos de 

gestão que levem em consideração as contrapartes envolvidas no negócio. 

Uma série de circunstâncias justifica a origem deste trabalho, 

começando pelas inquietações vivenciadas pelo pesquisador antes e durante o 

período de graduação em Ciências Econômicas, assim como a expectativa por 

possíveis respostas. Posteriormente, um curso realizado pelo MIT, o qual se 

destinou a questão de como os recursos financeiros podem ser usados para 

promover mudanças sociais e ambientais, instigou ainda mais a busca literária pelo 

assunto. De modo concomitante, a atividade profissional do pesquisador como 

assessor de investimentos em uma instituição financeira foi o estímulo final 

necessário para o início da análise sobre o tema. 

Delineado para o propósito da dissertação, o objetivo geral consistiu 

em comparar índices acionários de governança corporativa e responsabilidade 

social corporativa com os índices acionários tradicionais em bolsas de valores ao 

redor do mundo, a fim de verificar, na perspectiva do investidor, se o investimento 
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em corporações de capital aberto que adotem padrões de governança e 

responsabilidade social de fato produz ganhos financeiros. 

Responsabilidade social empresarial e governança corporativa são 

temas cada vez mais recorrentes no cotidiano das grandes, e, até mesmo, pequenas 

corporações. Outros agentes econômicos, como as bolsas de valores, investidores, 

reguladores e consumidores, também se preocupam com essas questões, uma vez 

que, em algum nível, são afetados pela tomada de decisões da organização. 

Inicialmente, o conteúdo literário sustenta que o contexto histórico 

envolvendo as origens da responsabilidade social no universo empresarial da forma 

como se encontra atualmente, coincide com o pós-guerra, passando pelas críticas 

de Levitt, e, subsequentemente, se fortalecendo com Carroll e Elkington. Escândalos 

institucionais ao redor do globo comprometendo multinacionais foram determinantes 

para o processo de consolidação dos conceitos, tanto da responsabilidade social 

empresarial como da governança corporativa. Assim, interesse público e 

reguladores viram-se motivados a defender a instauração de códigos bem definidos 

de boas práticas corporativas. Casos como o da Enron nos EUA em 2001, ou da 

Petrobrás no Brasil em 2014, mostram a relevância do problema para as pessoas 

diretamente envolvidas e também para a sociedade de maneira geral. Esses 

episódios motivaram o estabelecimento de marcos regulatórios em diversos países, 

nomeadamente a destacada criação da lei Sarbanes-Oxley. O conjunto de princípios 

corporativos adotados pelo mercado financeiro desde o início do século XXI 

contribui, por consequência, para o desenvolvimento regional e social da respectiva 

localidade. 

Verifica-se, portanto, a eclosão da responsabilidade social como 

modelo de gestão empresarial em conjunto com a governança corporativa enquanto 

instrumento imprescindível às organizações. Por auxiliarem no direcionamento de 

recursos financeiros coletivos, ambas as áreas estão presentes na rotina de 

inúmeras instituições, movimentando e administrando montantes volumosos de 

capital, o que por sua vez colabora para a geração de emprego e renda na 

economia. 
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Há duas concepções preponderantes acerca da responsabilidade 

social corporativa, a perspectiva de Friedman e Carroll, as quais não são 

inteiramente opostas entre si. Observou-se que o entendimento de Friedman está 

embasado na visão clássica da maximização do lucro para o acionista como o 

objetivo único e primordial das instituições privadas. Visto que os acionistas detêm a 

posse da companhia, a única responsabilidade corporativa consiste em esforçar-se 

para atingir o maior rendimento possível, contanto que legislação seja respeitada. 

Por outro lado, sob a ótica de Carroll, existe um composto multidimensional de 

responsabilidades que engloba o aspecto econômico, legal, ético e filantrópico. As 

quatro vertentes são retratadas pelo autor mediante a figura de uma pirâmide. Pode-

se argumentar a favor da coexistência das duas perspectivas, pois o ponto de vista 

de Friedman é coerente com a base do modelo piramidal na ilustração de Carroll. 

Ambos os autores partilham similaridades no pensamento de que as organizações 

devem preocupar-se economicamente com resultados operacionais positivos ao 

mesmo tempo em que agem conforme as leis vigentes e o comportamento ético. O 

conflito de teorias ocorre no que tange a responsabilidade filantrópica (ou 

discricionária), no topo da pirâmide. Todavia, foi demonstrado que a tendência em 

vigor, a qual deve permanecer no futuro, inclina-se para a concepção de Carroll. O 

foco ao acionista está sendo reduzido e transferido gradativamente para abordagens 

que considerem também os interesses dos demais stakeholders, fazendo da 

responsabilidade social corporativa o meio para se atingir o propósito da 

sustentabilidade. 

Desta maneira, ao reconhecer o potencial da coletividade, a diretriz 

socialmente responsável cada vez mais democratiza o contexto corporativo, 

tornando melhor a relação entre as contrapartes e a companhia. Várias empresas 

exercem ações sociais que nascem a partir dessa perspectiva, as quais claramente 

atuam para o bem-estar público, embora se encontrem na iniciativa privada. 

Semelhantemente, no campo da governança corporativa, há debates a 

respeito das práticas adotadas e seus efeitos. Entre as teorias, destaca-se a que 

busca um maior compromisso com os stakeholders, defendendo tratamento justo 

para todas as partes que de algum modo estão envolvidas no empreendimento. 

Agindo assim, a eficiência operacional da organização se intensifica, o que, por sua 



118 

 

 

vez, conduz a elevação dos resultados, pois, consoante ao indicado pela literatura, 

contrapartes satisfeitas serão mais produtivas. Ainda que a teoria dos stakeholders 

apresente os próprios desafios quanto a sua efetiva aplicação, é seguro afirmar que 

ela coopera no sentido de trazer o diálogo sobre boas práticas de governança 

corporativa para dentro das instituições. 

Faz-se perceptível a quantidade crescente de organizações que 

desejam implantar os princípios discutidos no decorrer da presente investigação, 

outras, de fato, já os colocam em prática. É notória a procura das empresas por 

conhecimentos específicos no tocante aos temas abordados, independentemente da 

motivação relacionar-se a uma genuína natureza altruísta, às exigências de alguma 

bolsa de valores, ou até mesmo ao anseio por receitas financeiras superiores. 

Observou-se que o dispêndio de recursos com o propósito de cumprir a 

obrigação de ser uma empresa socialmente responsável, embora acarrete em 

despesas financeiras, melhora a imagem da companhia perante a sociedade, 

atraindo assim, investidores para suas ações, o que, por sua vez, eleva a 

probabilidade de lucros adicionais aos aplicadores. Vários artigos citados ao longo 

do trabalho demonstram a relação direta existente entre a gestão socialmente 

responsável e os benefícios colhidos pelas instituições. De igual modo, os resultados 

obtidos sugerem que empreendimentos corporativos na área social impactam 

positivamente no desempenho das ações. 

Demonstrou-se que ao exercer o papel de empresa cidadã no 

cumprimento das demandas sociais, o objetivo de maximização do valor da 

companhia se mantém, sem, necessariamente, entrarem em conflito. De fato, 

diretores e acionistas deveriam refletir sobre a possibilidade de enxergar o 

investimento em modelos de gestão socialmente responsáveis como uma estratégia 

de negócio, sobretudo quando não há motivações altruístas para implementação. 

Assim, admiti-se a busca por lucros crescentes ao mesmo tempo em que se executa 

a responsabilidade social corporativa. 

Enquanto instrumento, o mesmo pode ser dito para as boas práticas de 

governança corporativa, as quais contribuem para que a prestação de contas das 

informações contábil-financeiras aconteça com transparência, confiabilidade e 
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qualidade. Como resultado da confiança gerada, os mercados acionários progridem 

com maior vigor, alocando recursos monetários com eficiência e colaborando para o 

desenvolvimento da localidade. No mercado de capitais observa-se que quanto 

maior for o nível de governança corporativa, melhor será o desempenho no valor das 

ações, especialmente se comparado aos índices acionários tradicionais. 

Portanto, do ponto de vista do investidor, é plausível investir em 

responsabilidade social corporativa na qualidade de modelo de gestão e se utilizar 

do instrumental fornecido pelo campo da governança corporativa. Deste modo, na 

medida em que o investimento em corporações de capital aberto que adotem 

padrões de governança e responsabilidade social é capaz de produzir ganhos 

financeiros, o problema de pesquisa encontra-se respondido. 

A presente dissertação indica que os ganhos não se limitam à 

organização, mas estendem-se aos stakeholders. Sendo assim, o estudo traz 

contribuições ao setor privado, aos consumidores, aos investidores, aos 

fornecedores, aos formuladores de políticas públicas, à comunidade local e a 

qualquer agente econômico que de alguma maneira interaja com a organização. As 

implicações da investigação são relevantes na medida em que o sucesso econômico 

das instituições de um país está intimamente ligado ao desenvolvimento da região. 

Índices acionários tradicionais de cada um dos doze países analisados 

foram comparados a 13 índices acionários de governança corporativa e 

responsabilidade social corporativa. Os períodos abarcados para a comparação 

foram de um ano, cinco anos e desde a criação do respectivo índice. A comparação 

consistiu em mensurar a variação percentual do período. 

Desta maneira, a análise comparativa realizada nos índices de ações 

dos doze países apresentou evidências de que as referências construídas a partir de 

critérios específicos de responsabilidade social empresarial ou governança 

corporativa exibem, em sua maioria, retorno financeiro superior aos índices 

acionários convencionais. Dos 13 índices específicos analisados, 10 excederam em 

lucratividade os respectivos índices tradicionais. Além disso, a diferença média 

anualizada dos que alcançaram rentabilidade superior foi de 3,08%, enquanto que a 

dos que exibiram rentabilidade inferior foi de -1,27%. É pertinente ressaltar que a 
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diferença seria maior se não fossem ações de companhias listadas em ambos os 

índices, isto é, a empresa brasileira Natura, por exemplo, está listada tanto no 

Ibovespa como no Índice de Sustentabilidade Empresarial, contribuindo assim para 

o desempenho de ambos os índices. 

Para futuras investigações, pode ser interessante estender a pesquisa 

na tentativa de averiguar se há alguma correlação existente entre ciclos de alta e 

baixa do mercado de ações, assim como verificar se a diferença detectada, após o 

devido ajuste à volatilidade, continuará gerando resultados relevantes. No escopo 

teórico, é razoável uma exploração detalhada acerca das principais motivações que 

levam uma instituição a adotar modelos de gestão socialmente responsáveis. 
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