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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por o objetivo geral obter percepções sobre as contribuições da 

Responsabilidade Social capazes de colaborar com o compliance em organizações. 

Metodologicamente, o trabalho foi alicerçado na revisão da literatura sobre a evolução da 

responsabilidade social corporativa e do compliance dentro de organizações, tendo sido 

levantados artigos que possibilitaram o advento de um referencial teórico. Este referencial 

teórico direcionou, através da metodologia aplicada ao estudo, a criação de instrumento de 

coleta de dados, por intermédio de questionário, para obtenção de resultados que 

demonstrassem os objetivos da pesquisa. Os dados coletados demonstram que compliance, 

como atividade correlacionada à área de responsabilidade social corporativa, precisa 

desenvolver mais sua implementação perante as empresas e organizações para um efetivo 

resultado, tendo sido propostas algumas melhorias ao final da obra, tais como aplicação dos 

princípios previstos na ISO 26000 e OCDE, realização de cursos e seminários, para força de 

trabalho, implementação de códigos de ética e conduta, fiscalização rotineira e regular das 

atividades desempenhadas pelas organizações e estudos de impactos sócio financeiros, 

inclusive quanto a própria implementação do compliance. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa. Governança Corporativa. 

Compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research has the general objective to obtain perceptions about the contributions of Social 

Responsibility capable of collaborating with the compliance in organizations. 

Methodologically, the work was based on a review of the literature on the evolution of 

corporate social responsibility and compliance within organizations, and articles were raised 

that allowed the advent of a theoretical reference. This theoretical reference guided, through 

the methodology applied to the study, the creation of an instrument of data collection, through 

a questionnaire, to obtain results that demonstrate the objectives of the research. The data 

collected demonstrate that compliance, as an activity correlated to the area of corporate social 

responsibility, needs to further develop its implementation before companies and 

organizations for an effective result, and some improvements have been proposed at the end 

of the project, such as the application of the principles set forth in ISO 26000 and OECD, 

courses and seminars, for workforce, implementation of codes of ethics and conduct, routine 

and regular monitoring of activities carried out by organizations and studies of socio-financial 

impacts, including the implementation of compliance. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility. Corporate governance. Compliance. 
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1. Introdução 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

A Responsabilidade Social remonta sua origens na filantropia exercida pelos 

empresários do final do século XIX e início do século XX, principalmente nos Estados 

Unidos da América, sendo defendido por Howard Rothmann Bowen “que os homens de 

negócios deveriam ter atitudes virtuosas para persuadir povos estrangeiros quanto às 

vantagens do capitalismo e à necessidade de diminuir a intervenção do Estado na economia”, 

tal raciocínio, obviamente, das grandes mudanças ocorridas no período das Grandes Guerras 

Mundiais (MERCANTE, 2012, p. 25-26). 

Nesse sentido, o conceito de responsabilidade social era focado, inicialmente, em atos 

filantrópicos e, posteriormente, no equilíbrio entre o capital e a valorização do trabalho, além 

de temáticas envolvendo, direitos humanos, meio ambiente e proteção aos consumidores, 

inseridas pontualmente (MAGALHÃES e FERREIRA, 2014).  

Assim, sejam impulsionados pelas cobranças de seus cidadãos ou pela conscientização 

de que eram necessárias adequações em suas políticas públicas, sendo primordial o 

estabelecimento de diretrizes para a pacificação social, os governos de diversos países 

perceberam que “tanto para os grandes empresários como para os trabalhadores, a segurança 

social se converteu cada vez mais numa questão de custos e controles e, finalmente, num tema 

de negociação” (COSTA, 2005, p. 71). 

No Brasil, em 1965, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas no Brasil, de 

acordo com Mercante (2012, p. 27), “aprovou a Carta de Princípios do Dirigente Cristão de 

Empresa, que simbolizava um embrião da conscientização desse grupo de empresários acerca 

da responsabilidade social”, sinalizando o início do tratamento desta matéria no país. 

Durante o transcorrer dos anos, evoluiu-se muito no tema da responsabilidade social, 

sendo que diversas instituições a nível nacional e internacional, perceberam que tal matéria, 

bem aplicada, seria importante não apenas para pacificação social ou, para alguns, como 

forma de filantropia, mas também como forma de estratégia empresarial visando melhor 

absorver os lucros e criar um relacionamento com os stakeholders (partes interessadas) 

voltado para tomadas de decisões desenvolvimentistas e sustentáveis, sendo que dentro de 

todo esse contexto, a disciplina da Governança Corporativa também vem ganhando cada vez 

mais espaço para estudos na atualidade, “considerando sua elevada importância por ser 
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responsável por mudanças nos modelos de gestão, no desempenho e consequentemente no 

valor da empresa”. (AMARANTE, et. al.,, 2015, p. 126). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a Governança Corporativa 

é “o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 

diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas”, além de converter 

princípios básicos em recomendações objetivas e procura alinhar interesses com o intuito de 

manter e intensificar o valor econômico de longo prazo da organização, oferecendo acesso a 

recursos, e colaborar para a capacidade de gestão da instituição (IBGC, 2017).  

Diante de toda esta narrativa, ambas disciplinas tem encontrado diversos problemas na 

gestão das empresas, sejam estas privadas ou estatais, decorrentes de fraudes, corrupção, 

desvios de finalidade, etc., cujos escândalos estampam os jornais e revistas nacionais e 

internacionais. 

De acordo com Costa e Wood JR. (2012), as “fraudes corporativas podem gerar 

prejuízos bilionários para investidores, clientes e fornecedores” levando as empresas, em 

inúmeros casos, ao desaparecimento e, consequentemente, ao encerramento de diversos 

empregos. 

Com fulcro nesta situação, tanto o Poder Público quanto as instituições de natureza 

privada buscam mitigar (ou até mesmo eliminar) tais práticas nocivas para a atividade 

empresarial, utilizando-se, para tanto, de normas legais (legislação nacional ou internacional) 

ou de mecanismos internos de prevenção e análise de consequências (padrões internos de 

conformidade, auditorias, investigações analíticas, etc.) tendo as organizações, principalmente 

aquelas afeitas à exploração econômica, aditado, ainda que de forma basal, regras de 

compliance que são “ações para mitigar riscos e prevenir corrupção e fraude nas 

organizações, independente do ramo de atividade” (SANTOS, et. al., 2012, p. 02). 

O termo Compliance, advém do verbo em inglês to comply que significa, cumprir 

executar. Desta forma, a atividade precípua da área de compliance de uma instituição, é 

manter a conformidade com as leis e regulamentos internos e externos, de forma a garantir o 

controle de riscos, visando ainda melhorias organizacionais, com o intuito de obter 

credibilidade em relação a clientes, investidores, fornecedores e trabalhadores, de maneira 

transparente e ética (LARUCCIA e YAMADA, 2011, p. 51). 

As ações mais recentes em termos de compliance, em relação ao Brasil, indicam que o 

que se pretende resguardar não é apenas a figura da empresa, individualmente, mas sim no 

campo macro, o próprio país, tendo como iniciativas o advento da Lei Anticorrupção, com o 



15 

 

intuito de se criar uma política pública a todo o empresariado brasileiro (Ribeiro e Diniz, 

2015, p. 93), devendo ser ressaltado que o Brasil ocupa, hoje, a 79ª posição no Ranking de 

Percepção da Corrupção Mundial, elaborado pela Transparência Internacional (TI, 2016). 

De forma a mitigar os efeitos da corrupção, as organizações (ou instituições), são 

reguladas tanto pelo poder público, no caso dos setores regulados pelas agências reguladoras, 

ou subordinadas simultaneamente às leis nacionais e de outros países, como a Sarbanes-Oxley 

(SOX), que obriga as empresas de capital aberto a adequar comportamentos éticos dos 

empregados, buscando ainda identificar, mitigar e analisar eventuais consequências de 

atitudes não apropriadas, daí a necessidade de se adotar ações de compliance que envolvam 

sistemas de controle e de comportamento (SANTOS, et. al, 2012).   

A não observância de regras de conformidade, podem acarretar em aumento de custos 

com penalidades, multas, tributos, custos judiciais, além de afetar a reputação da organização, 

dos seus empregados e de suas marcas, além de perda de vantagem competitiva (RIBEIRO e 

DINIZ, 2015, p. 94). 

O mundo encontra-se em constante mudança, com uma nova leva de consumidores 

sendo críticos não apenas a produtos e serviços, mas também em razão de valores e 

comportamentos relacionados a sustentabilidade, além dos seus efeitos a nível de 

confiabilidade pública nacional e internacional (MERCANTE, 2012, p. 17). 

 

1.2 – O problema da pesquisa: 

 

Segundo a ISO 26000, são 07 (sete) os princípios da Responsabilidade Social 

Corporativa resumidamente reproduzidos a seguir, e cuja síntese foi extraída da referida 

norma técnica (ABNT NBR ISO 26000, 2010):  

 Accountability;  

 Transparência;  

 Comportamento ético;  

 Respeito pelos interesses das partes interessadas (Stakeholders);  

 Respeito pelo Estado de Direito; 

 Respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento;  

 Respeito aos Direitos humanos.  

 

Verifica-se que a gestão de diversas empresas, diante de toda problemática atual que 

tem surgido a nível nacional e internacional, tem procurado adotar medidas de prevenção e de 
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apuração de danos e consequências, de forma a mitigar ou, até mesmo, eliminar os efeitos de 

danos causados por corrupção e fraudes corporativas, além de proporcionar o 

desenvolvimento sustentável das organizações, utilizando-se de práticas afeitas a 

Responsabilidade Social Corporativa ou Empresarial. 

Observando-se os princípios da Responsabilidade Social, verifica-se, que tais regras 

são plenamente aplicáveis as atividades de compliance executadas pela gestão empresarial, 

como alguns estudos tem evidenciado. Maximizar os lucros e criar valor para os acionistas 

não podem mais ser os únicos objetivos da gestão (GALEGO-ALVAREZ, et al, 2014, p. 14). 

A Responsabilidade Social, na atividade empresarial (RSE), é considerada uma 

maneira de gestão com fulcro na ética e no risco dos impactos socioeconômicos a uma 

diversidade de públicos interessados (MERCANTE, 2012, p. 38).  

Assim, com o advento da RSE nas relações corporativas, passou-se a identificar novas 

modalidades de gerenciamento que redefinem a relação capital trabalho no âmbito 

empresarial e, concomitantemente, desenvolvem uma nova construção da relação com a 

comunidade abrangida pelo entorno das organizações (MATHIS e MATHIS, 2012, p. 132).). 

Neste contexto, surgiu a Governança Corporativa, cuja intenção era impedir o excesso 

mandatório dos gestores das organizações, criando regras que mitigassem os conflitos de 

interesses entre tomadores de decisões e demais acionistas (Teoria da Agência) (TRINDADE 

e NETO, 2014, p. 65). 

Com o avanço das discussões sobre Responsabilidade Social nos ambientes 

corporativos, verificou-se que a Governança Corporativa possui elementos complementares 

com aquela disciplina, estando intimamente ligadas, sendo os respectivos objetivos não 

concorrentes; mas agem como ferramentas para alcançar as metas comuns, ainda que suas 

configurações como estruturas corporativas sejam diferentes, devendo ser ressaltado que essa 

convergência de disciplinas, gradualmente, deu a governança nas empresas, a oportunidade de 

desenvolver programas de engajamento de partes interessadas que possam aumentar sua 

competitividade além de lançar campanhas de marketing que possam enfatizar seus valores 

humanísticos e democráticos como organizações (RAHIM e WISUTTISAK, 2013). 

Com a Governança Corporativa utilizando cada vez mais as práticas de 

Responsabilidade Social, o Compliance surgiu, de forma estratégica, e se aplicando a diversos 

tipos de organização, a exigir cada vez mais atitudes legais, éticas e transparentes, com o 

intuito de promover um novo padrão de comportamento por parte das empresas, com 

embasamento no lucro sustentável, e desenvolvimento sócio/ambiental/econômico de seus 

negócios (DINIZ e RIBEIRO, 2015, p. 88). 
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Em colaboração ao mencionado, pode ser citado que a perspectiva baseada na 

obrigação moral mostra que as empresas, de fato, se beneficiam de realizar suas atividades 

comerciais de forma honesta, confiável, transparente e ética (KIM et. al., 2012).  

Portanto, com base nas premissas acima, e estando entrelaçadas as disciplinas da 

Governança Corporativa, (especificamente definida nas regras de compliance), e da 

Responsabilidade Social, o presente estudo tem como finalidade precípua identificar que 

quais são práticas de Responsabilidade Social Empresarial e como podem colaborar para o 

fortalecimento do Compliance em Organizações? 

 

1.3. – Objetivos 

 

1.3.1 – Objetivos gerais 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral propor um conjunto de práticas de 

Responsabilidade Social capazes de colaborar com o compliance em organizações. 

 

1.3.2 – Objetivos específicos 

 

Como meta atingir o objetivo geral, esta pesquisa tem por objetivos específicos: 

 

1. Verificar se o Compliance de organizações, tais como, Petróleo Brasileiro S.A. 

(PETROBRAS), Ferroport Logística Comercial Exportadora S.A., CEFET-RJ, Universidade 

Veiga de Almeida (UVA), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), ELETROBRAS, dentre outras utilizam as práticas de 

Responsabilidade Social e quais daquelas são adotadas. 

2. Levantar as principais práticas de responsabilidade social aventadas pela literatura e 

pela ISO 26000, quais sejam accountability, transparência, comportamento ético, respeito 

pelos interesses das partes interessadas (Stakeholders), respeito pelo Estado de Direito, 

respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento e respeito aos Direitos humanos.  

3. Identificar as demandas para o adequado funcionamento de um programa de 

Compliance. 

4. Correlacionar as necessidades dos programas de Compliance com as características 

das práticas de responsabilidade social. 
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5. Analisar a percepção de envolvidos em programas de Compliance e 

Responsabilidade Social quanto à adequação das propostas apresentadas. 

 

1.4. Questões de Pesquisa: 

 

Os objetivos específicos de pesquisa apresentados respondem as seguintes questões de 

pesquisa:  

Quais as práticas de Responsabilidade Social mais observadas e aplicadas dentro das 

organizações analisadas? 

Quais são as demandas para o adequado funcionamento de um programa de 

Compliance? 

3. Em que aspectos as práticas de Responsabilidade Social podem ser relacionadas 

com os programas de Compliance? 

4. Qual a percepção de profissionais envolvidos em programas de Responsabilidade 

Social e Compliance quanto a real relação contributiva entre os dois temas? 

 

1.5. Relevância do Estudo: 

 

Os dados publicados recentemente, referentes a área de compliance nas grandes 

organizações vem, invariavelmente, crescendo nos últimos anos, em decorrência dos 

escândalos e fraudes corporativas, seja a nível público ou privado, descobertos em recentes 

investigações das autoridades policias e judiciais, a nível nacional e internacional. 

Podem ser lembrados ainda, casos de escândalos de governança, como Banco Barings, 

Enron, WorldCom e Parmalat, além de autoridades públicas envolvidas, levaram a 

necessidade de maior conformidade e padrões éticos de conduta (RIBEIRO e DINIZ, 2015, p. 

88). Evidente, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento nesta área em que muitos 

empreendimentos apenas recentemente passaram a incorporar em seus processos. 

De toda sorte, o estudo visa contribuir da seguinte forma: 

Para as empresas/organizações: auxiliar no desenvolvimento da atividade de 

Compliance e das melhores práticas de Responsabilidade Social Corporativa; 

Para a academia: contribuir com os estudos acadêmicos através de revisão 

bibliográfica, para trazer de fato desenvolvimento então identificado pelo tema com base na 

bibliometria realizada. 
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1.6. Estrutura da pesquisa: 

 

Este estudo está dividido em cinco capítulos, distribuídos da seguinte forma: 

Capítulo 1: introdução com breve resumo da situação-problema; 

Capítulo 2: fundamentação teórica com desenvolvimento da atividade de compliance e 

sua interação com a Responsabilidade Social; 

Capítulo 3: Metodologia da pesquisa aplicada, descrevendo os fatos que embasaram o 

estudo; 

Capítulo 4: Análise dos dados coletados; 

Capítulo 5: Conclusão com as reflexões para desenvolvimento de estudos posteriores. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Levantamento Bibliométrico 

 

Este tópico contempla o levantamento bibliométrico através de estudo bibliométrico 

aprofundado, efetuado nas seguintes bases de periódicos: PERIÓDICOS CAPES, SciELO, 

SCOPUS e BANCO DE TESES e DISSERTAÇÕES  DO CAPES.  

Também foi utilizado a busca através da base de periódicos do GOOGLE 

ACADÊMICO (GOOGLE SCHOLAR). 

Conforme estudo de COSTA (2010, p. 116), a bibliometria tem como propósito o 

aprendizado de técnicas e métodos para obter informações de referências bibliográficas e 

associá-las as estatísticas das pesquisas realizadas. 

Assim, a referida pesquisa foi realizada da forma a seguir exemplificada. 

 

2.1.1 Pesquisa Bibliográfica Efetuada nas Bases de Periódicos CAPES, SciELO, SCOPUS e 

Banco de Teses e Dissertações CAPES 

 

Esta pesquisa bibliográfica foi efetuada dentro período de 03/01/2018 a 19/01/2017, na 

base de periódicos da CAPES, SciELO, SCOPUS e Banco de Teses e Dissertações CAPES, 

dando-se ênfase aos últimos cinco anos de trabalhos produzidos.  

Foram utilizadas como palavras-chave “governança corporativa” e “responsabilidade 

social”; “responsabilidade social” e “compliance” e “governança corporativa” e 

“compliance”, na língua portuguesa e, na língua inglesa, as palavras “corporative governance” 

and “social responsability”, “social responsability” and “compliance”, e  “corporative 

governance” and “compliance”, utilizando-se dos operadores booleanos “e” e  “and” nas 

línguas portuguesa e inglesa, respectivamente. 

Os conectores booleanos permitem realizar combinações das palavras-chaves que 

serão utilizados na busca, sendo “e” e “and” combinações restritivas (Santos et. al, 2007). 

No total foram levantados, pela pesquisa bibliográfica, 1.800 estudos (periódicos, 

trechos de livros e teses/dissertações), tendo sido aproveitados 25 textos para leitura inicial 

mais aprofundada, como adiante exemplificado. 

Ressalte-se que, em um primeiro momento, utilizando-se o mecanismo de pesquisa da 

base bibliográfica foram localizados quase 900.000 registros, o que impeliu a um novo 

levantamento que resultou nos dados indicado acima. Neste novo levantamento, foi efetuada 
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uma filtragem por “área de concentração”, utilizando-se ainda o termo “sustentabilidade”, 

obtendo-se os seguintes sub-temas que serviram como filtros para a pesquisa realizada: 

“ciências da sustentabilidade”; “direito, democracia e sustentabilidade”; “gestão e 

sustentabilidade”; “gestão estratégica para sustentabilidade”; “governança e sustentabilidade” 

e “política e gestão da sustentabilidade”.  

Registre-se que somente após essa nova filtragem realizada é que foi possível alcançar 

patamares razoáveis de pesquisa, com números equilibrados para análise dos trabalhos 

publicados. 

 

Tabela 01 – Palavras-chaves e total de artigos encontrados nas base de periódicos (CAPES, SciELO, 

SCOPUS e Banco de Teses e Dissertações CAPES) 

Palavras-chave 

Total de artigos por base de pesquisa 

Periódicos 

CAPES 

 

SciELO 

 

SCOPUS 

Banco de 

Teses e 

Dissertações 

CAPES 

“Responsabilidade Social” e 

“Social Responsability” 

551 25 776 

 

 

452 “governança corporativa” e 

“corporate governance 

“compliance” 

Total 1800 
Fonte: Elaborado pelo autor com fulcro nas bases de periódicos CAPES, SciELO, 

SCOPUS e Banco de Teses e Dissertações CAPES. 

 

 

Como mencionado, foram selecionados 25 trabalhos das bases de estudos citadas para 

leitura inicial mais aprofundada. 

A seleção dos artigos para leitura aprofundada foi efetuada com base nos insumos 

fornecidos pelos títulos dos artigos, além da análise sumária de trechos dos referidos artigos. 

Ressalta-se ainda a que a pesquisa bibliográfica realizada, obteve outros periódicos na 

base de dados do GOOGLE ACADÊMICO (SCHOLAR), através de levantamento livre, uma 

vez que os artigos inicialmente selecionados poderiam apresentar certa limitação de conteúdo.  

Realizado o breve esclarecimento, passa-se a análise de cada uma das bases de 

periódicos pesquisada, além de sumarização mais adiante neste capítulo. 
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2.1.2. Pesquisa Bibliográfica Efetuada na Base de Periódicos CAPES 

 

A pesquisa efetuada na base de periódico CAPES, efetuou buscas considerando as 

palavras-chaves mencionadas (“responsabilidade social”; “governança corporativa” e 

“compliance”) fazendo a associação entre as palavras chaves utilizando os conectores 

booleanos “e”, cujos resultados alcançados foram os seguintes: 

 

Tabela 2 - Palavras-chave da pesquisa na base do Portal de Periódicos da CAPES 

Termos da pesquisa Número de registros encontrados 

Responsabilidade Social e Governança 

Corporativa e Social Responsability and 

Corporate Governance 

135 

Responsabilidade Social e Compliance e 

Social Responsability and Compliance 
153 

Governança Corporativa e Compliance e 

Corporate Governance and Compliance 
51 

Total 565 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado da pesquisa bibliográfica na base de periódicos 

CAPES  
 

Tendo-se alcançado o total de 565 periódicos através da pesquisa com as palavras-

chaves listadas, foram selecionados 18 periódicos observando-se o tema e o abstract dos 

trabalhos, filtrando-se por similaridade com o tema estudado e categorizados, conforme tabela 

a seguir: 

 

Tabela 3 - Análise dos títulos e abstract dos artigos na base Portal de Periódicos da CAPES 

Termos da pesquisa Número de registros encontrados 

Responsabilidade Social e Governança 

Corporativa e “Social Responsability and 

Corporate Governance” 

07 

Responsabilidade Social e Compliance e 

Social Responsability and Compliance 
06 

Governança Corporativa e  Compliance e 

Corporate Governance and Compliance 
05 

Total 18 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado da pesquisa bibliográfica na base de periódicos 

CAPES. 

  

Saliente-se que posteriormente serão elencados e classificados os periódicos 

selecionados. 
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2.1.3. Pesquisa Bibliográfica Efetuada na Base de Periódicos SciELO 

 

Com referência a base de periódicos SciElo, foram encontrados um total de 25 

periódicos, tendo sido aproveitado um único artigo, como se evidencia nas tabelas 

apresentadas abaixo: 

 

Tabela 4 - Palavras-chave da pesquisa na base da SciELO 

Termos da pesquisa Número de registros encontrados 

Responsabilidade Social e Governança 

Corporativa e “Social Responsability and 

Corporate Governance” 

09 

Responsabilidade Social e Compliance e 

Social Responsability and Compliance 
14 

Governança Corporativa e Compliance e 

Corporate Governance and Compliance 
02 

Total 25 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado da pesquisa bibliográfica na base de periódicos 

SciELo. 

 

Tabela 5 - Análise dos resumos e títulos dos artigos na base SciELO 

Termos da pesquisa Número de registros encontrados 

Responsabilidade Social e Governança 

Corporativa e “Social Responsability and 

Corporate Governance” 

00 

Responsabilidade Social e Compliance e 

Social Responsability and Compliance 
00 

Governança Corporativa e Compliance e 

Corporate Governance and Compliance 
01 

Total 01 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado da pesquisa bibliográfica na base de periódicos 

Scielo. 

 

Foi observado que na base de periódicos SciELO, apenas um periódico foi selecionado 

para leitura mais apurada, o que parece demonstrar uma baixa produção de pesquisadores 

quanto aos temas ora propostos para investigação. 

No entanto, não pode deixar de ser evidenciado que o artigo selecionado na base de 

periódicos em comento, possui bastante relevância para estruturação desta pesquisa. 
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2.1.4. Pesquisa Bibliográfica Efetuada na Base de Periódicos SCOPUS 

 

Na base de periódicos SCOPUS foram encontrados um total de 772 registros, tendo 

sido selecionados através de leitura do abstract 04 artigos, como resta demonstrado nos 

quadros a seguir: 

 

Tabela 6- Palavras-chave da pesquisa na base da SCOPUS 

Termos da pesquisa Número de registros encontrados 

Social Responsability and Corporate 

Governance e Responsabilidade Social e 

Governança Corporativa 

03 

Social Responsability and Compliance e 

Responsabilidade Social e Compliance 
03 

Corporate Governance and Compliance e 

Governança Corporativa e Compliance 
766 

Total 776 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado da pesquisa bibliográfica na base de periódicos 

Scopus 

 

Tabela 7 - Análise dos resumos e títulos dos artigos na base SCOPUS 

Termos da pesquisa Número de registros encontrados 

Social Responsability and Corporate 

Governance e Responsabilidade Social e 

Governança Corporativa 

00 

Social Responsability and Compliance e 

Responsabilidade Social e Compliance 
00 

Corporate Governance and Compliance 

e Governança Corporativa e Compliance 
04 

Total 10 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado da pesquisa bibliográfica na base de periódicos 

Scopus 

 

Pode ser verificado, em um primeiro momento, uma vasta gama produtiva de artigos, 

extraída da base SCOPUS, quando realizada a pesquisa com os termos “Corporate 

Governance and Compliance”, não tendo sido alcançado o mesmo resultado com os demais 

termos utilizados na pesquisa. 

Analisando-se o abstract dos artigos arrolados na pesquisa, foram selecionados 

aqueles que apresentavam similaridade com o objeto deste estudo para uma leitura mais 

apurada. 
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2.1.5. Pesquisa Bibliográfica Efetuada na Base de Periódicos do Banco de Teses e 

Dissertações CAPES 

 

A pesquisa bibliográfica efetuada no Banco de Teses e Dissertação do CAPES 

encontrou um total de 452 artigos, porém, apenas 02 foram relacionados para leitura mais 

detida. 

 

Tabela 8 - Palavras-chave da pesquisa na base do BANCO DE TESES E 

DISSERTAÇÕES DO CAPES 

Termos da pesquisa Número de registros encontrados 

Responsabilidade Social e Governança 

Corporativa e Social Responsability and 

Corporate Governance 

177 

Responsabilidade Social e Compliance e 

Social Responsability and Compliance 
169 

Governança Corporativa e Compliance e 

Corporate Governance and Compliance 
106 

Total 452 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado da pesquisa bibliográfica na base de periódicos do 

Banco de Teses e Dissertações do CAPES 

 

 

Tabela 9 - Análise dos resumos e títulos dos artigos na base BANCO DE TESES E 

DISSERTAÇÕES DA COPES 

Termos da pesquisa Número de registros encontrados 

Responsabilidade Social e Governança 

Corporativa e Social Responsability and 

Corporate Governance 

01 

Responsabilidade Social e Compliance e 

Social Responsability and Compliance 
01 

Governança Corporativa e Compliance e 

Corporate Governance and Compliance 
00 

Total 02 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado da pesquisa bibliográfica na base de periódicos do 

Banco de Teses e Dissertações do CAPES 

 

2.1.6 – Rol de leitura inicial 

 

Para início da revisão bibliográfica, foram levantados 23 artigos cuja sumarização se 

faz necessária, para fins de identificação com a disciplina a ser estudada, além de 

proporcionar maior rastreabilidade e replicação, tendo sido catalogados referidos trabalhados 



26 

 

da seguinte maneira: Pais e ano de produção, autor (es), título (similaridade com o objeto da 

pesquisa) e periódico. 

 

Tabela 10 – Sumarização dos artigos de início da pesquisa bibliográfica 

Pais e ano 

de 

Produção 

Autor (es) Título Tema (similaridade 

com o objeto da 

pesquisa) 

Periódico 

Alemanha 

– 2009 

Maria 

Virginia 

Halter; 

Maria Cecilia 

Coutinho de 

Arruda; 

Ralph Bruno 

Halter 

Transparency to 

Reduce 

Corruption? 

Dropping Hints for 

Private 

Organizations in 

Brazil. 

Analisar o 

comportamento ético 

do departamento de 

compras de uma 

empresa multinacional 

no Brasil. 

Journal of 

Business 

Ethics – 

Springer. 

Brasil – 

2010 

Rubens 

Augusto de 

Miranda; 

Hudson 

Fernandes 

Amaral 

Governança 

corporativa 

socialmente 

responsável como 

estratégia de 

criação de valor 

Apresentar os debates 

relativos à função dos 

negócios na 

sociedade, polarizados 

pelas abordagens 

shareholder e 

stakeholder, a idéia e 

desenvolvimentos do 

termo 

responsabilidade 

social corporativa, os 

principais modelos de 

governança 

corporativa e, por fim, 

como 

tais modelos de 

governança podem 

incorporar o 

posicionamento 

favorável à 

responsabilidade 

social. 

Revista de 

Estudos do 

CEPE – 

Universidade 

de Santa Cruz 

do Sul 

Brasil – 

2010 

Catarina 

Serra 

O novo direito das 

sociedades: para 

uma governação 

socialmente 

responsável 

Abordagem das 

relações entre a 

governação das 

sociedades e a 

responsabilidade 

social das empresas 

Scientia Iuris 

– 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

Brasil – 

2010 

Valdir de 

Jesus Lameira 

Governança e 

impactos nos 

mercados 

emergentes 

Evidenciar o 

relacionamento entre 

governança e diversas 

variáveis, relacionadas 

com o 

Revista 

GEPROS – 

Universidade 

Estadual 

Paulista 
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desenvolvimento 

econômico ou com 

importantes 

indicadores 

financeiros dos 

mercados emergentes 

Brasil – 

2011 

Rubens 

Augusto de 

Miranda; 

Hudson 

Fernandes 

Amaral 

Governança 

corporativa e 

gestão socialmente 

responsável em 

empresas estatais 

Investigar como a 

realização de boas 

práticas de 

governança 

corporativa nas 

empresas estatais pode 

contribuir para que o 

braço social 

da corporação 

melhore o 

desempenho 

financeiro em vez de 

se restringir a ações de 

interesses partidários. 

Revista de 

Administração 

Pública – 

Fundação 

Getúlio 

Vargas 

Brasil – 

2011 

Fernanda 

Filgueiras 

Sauerbronn; 

João Felipe 

Rammelt 

Sauerbronn 

Estratégias de 

responsabilidade 

social e esfera 

pública: um debate 

sobre stakeholders 

e dimensões 

sociopolíticas de 

ações empresariais 

Destacar a limitação 

de grande 

parte da literatura de 

RSE em reconhecer 

estratégias voltadas 

para stakeholders 

como 

um fenômeno 

equivocadamente 

centrado na empresa, 

desconhecendo 

relevantes 

questões mais amplas 

associadas a 

dimensões políticas e 

sociais. 

Revista de 

Administração 

Pública – 

Fundação 

Getúlio 

Vargas 

Brasil – 

2012 

Bruno Milani; 

Marcelo 

Brutti Righi; 

Paulo Sérgio 

Ceretta; 

Valéria de 

Veiga Dias 

Práticas de 

sustentabilidade, 

governança 

corporativa e 

responsabilidade 

social afetam o 

risco e o retorno 

dos investimentos? 

Avaliar se empresas 

com melhores práticas 

constituem uma 

alternativa menos 

arriscada e mais 

rentável para o 

investidor 

Revista de 

Administração 

– 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 
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Brasil – 

2012 

Renato 

Almeida dos 

Santos; 

Arnoldo José 

de Hoyos 

Guevara; 

Maria 

Cristina 

Sanches 

Amorim 

Corrupção nas 

organizações 

privadas: análise 

da percepção moral 

segundo gênero, 

idade e 

grau de instrução 

Avaliar o impacto do 

nível de instrução, 

da idade e do gênero 

na percepção moral 

nas organizações 

Revista de 

Administração 

– 

Universidade 

de São Paulo 

Brasil – 

2013 

Márcia 

Bianchi; 

Marian 

Domingues 

Faé; 

Rosemary 

Gelatti; 

João Marcos 

Leão da 

Rocha 

A responsabilidade 

social como parte 

integrante da 

cultura 

organizacional em 

empresas 

socialmente 

responsáveis: 

análise de conteúdo 

entre a prática e o 

discurso 

As práticas sociais 

realizadas pelas 

empresas pesquisadas 

se concretizam 

efetivamente como 

responsabilidade 

social 

corporativa, uma vez 

que estão inseridas na 

cultura 

organizacional. 

Revista 

Eletrônica de 

Estratégia e 

Negócios – 

Universidade 

do Sul de 

Santa Catarina 

Brasil – 

2013 

Acimelly 

Raíza de 

Araújo 

Carneiro; 

Patrícia 

Vasconcelos 

Rocha 

Mapuranga; 

Vera Maria 

Rodrigues 

Ponte; 

Cinthya 

Rachel 

Firmino de 

Morais 

Governança 

corporativa em 

empresas 

brasileiras como 

determinante da 

evidenciação de 

benefícios a 

Empregados 

Levantar os graus de 

cumprimento das 

orientações de 

divulgação 

definidas no CPC 33 

pelas companhias 

listadas na 

BM&FBovespa 

Revista 

Contemporâne

a de 

Contabilidade 

– 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

Brasil – José Indutores de Contribuição para o Revista de 
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2013 Francisco de 

Carvalho 

Rezende 

alinhamento 

estratégico: 

comparações 

preliminares sobre 

valor entre 

empresas de capital 

privado e 

empresas estatais 

no Brasil 

desenvolvimento de 

novas perspectivas de 

análise do 

desempenho 

das organizações 

gerenciadas pelo 

Estado, levando a 

mecanismos de 

acompanhamento 

mais alinhados 

aos desafios de gestão 

dessas organizações. 

Administração 

Pública – 

Fundação 

Getúlio 

Vargas 

Brasil – 

2013 

Geovanne 

Dias de 

Moura; Lara 

Fabiana 

Dallabona; 

Odir Luiz 

Fank; Patrícia 

Siqueira 

Varela 

Relaçao entre 

ativos intangíveis e 

governança 

corporativa em 

companhias abertas 

listadas na 

BM&FBOVESPA 

Empresas com mais 

transparência sobre 

ativos intangíveis 

apresentam melhores 

práticas de 

governança 

corporativa 

Revista de 

Contabilidade 

e 

Controladoria 

– 

Universidade 

Federal do 

Paraná 

Brasil – 

2014 

Fernando 

Almeida 

Barbalho; 

Janann Joslin 

Medeiros 

Transparência e 

legitimação de 

objetivos 

institucionais em 

empresas estatais: 

um estudo 

de caso sobre a 

Petrobras 

Analisar se os 

objetivos estratégicos 

duplos das empresas 

estatais 

(financeiros e sociais) 

são legítimos e se 

refletem nas práticas 

de governança 

corporativa, 

responsabilidade 

social e 

transparência dessas 

empresas. 

Cadernos 

EBAPE – 

Fundação 

Getúlio 

Vargas 

Inglaterra 

– 2013 

Mia 

Mahmudur 

Rahim; 

Pornchai 

Wisuttisak 

Corporate social 

responsibility–

oriented 

compliances and 

SMEs access to 

global market: 

evidence from 

Bangladesh. 

Journal of Asia-

Pacific Business 

Avaliar se a adoção de 

práticas de 

responsabilidade 

social corporativa, 

impactam nas 

atividades de 

pequenos e médio 

fornecedores, em uma 

cadeia de 

fornecimento de 

grandes compradores 

Journal of 

Asia-Pacific 

Business 

Chile – 

2014 

Alex Medina 

Giacomozzi; 

Pedro 

Severino 

González 

Responsabilidad 

empresarial: 

generación de 

capital social de las 

empresas 

Ressalta a articulação 

que deve existir entre 

a estratégia, a criação 

de valor para cada 

uma das partes 

Contabilidad y 

Negocios – 

Universidad 

del Bio-bio 
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interessadas 

ou stakeholders, e a 

capacidade de 

produzir capital social 

como um item central 

da responsabilidade 

social empresarial. 

Alemanha 

– 2015 

Obada S. 

Zeidan; 

Simon G. 

Fauser 

Corporate 

governance and 

corporate social 

responsibility – the 

case 

of FIFA 

Examinar a FIFA e 

suas políticas de 

governança, 

estudando seu código 

de conduta, bem como 

sua estrutura 

regulamentatória. 

Problems and 

Perspectives 

in 

Management 

– Heilbronn 

University 

Brasil – 

2015 

Natalia 

Giugni Vidal; 

Shawn 

Berman; 

Harry Van 

Buren 

Stakeholder Theory 

and Value Creation 

Models in Brazilian 

Firms 

 

Acrescenta à 

discussão da teoria do 

stakeholder, as 

variações de valor e 

orientação de criação 

no Brasil. 

 

Review of 

Business 

Management 

– Fundação 

Álvares 

Penteado 

Brasil – 

2015 

José Antônio 

de Souza 

Neto; Dimas 

Almeida dos 

Reis 

Os Impactos da 

Governança 

Corporativa em 

uma Cooperativa 

de Crédito 

 

Aprimoramento e 

mitigação dos 

conflitos de interesse; 

concessão de 

maiores alçadas aos 

gestores; inserção do 

compliance; 

segregação de 

funções; 

elaboração de manuais 

de padronização de 

desempenho e 

competências; 

transparência das 

informações para 

melhorias nos 

processos decisórios; 

aprimoramentos dos 

modelos de prestação 

de contas 

Revista 

Gestão & 

Tecnologia – 

Fundação 

Pedro 

Leopoldo 
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Brasil – 

2015 

Luiz Akutsu; 

Tomás de 

Aquino 

Guimarães 

Governança 

judicial: proposta 

de modelo teórico-

metodológico 

Sistematizar sete 

construtos teóricos — 

accountability; 

acessibilidade; 

independência; 

recursos e estrutura; 

práticas de 

governança; ambiente 

institucional; 

desempenho — e 

variáveis componentes 

desses construtos. 

XXXVII – 

EnANPAD – 

Encontro da 

Associação 

Nacional de 

Pós-

Graduação e 

Pesquisa em 

Administração 

Brasil – 

2015 

Janaína 

Gabrielle 

Moreira 

Campos da 

Cunha 

Amarante; 

Sandro 

Deretti; 

Eduardo 

Damião da 

Silva 

Governança 

Corporativa e 

Responsabilidade 

Social: uma revisão 

sistemática dessa 

Relação 

 

Aprimoramento e 

mitigação dos 

conflitos de interesse; 

concessão de 

maiores alçadas aos 

gestores; inserção do 

compliance; 

segregação de 

funções; 

elaboração de manuais 

de padronização de 

desempenho e 

competências; 

transparência das 

informações para 

melhorias nos 

processos decisórios; 

aprimoramentos dos 

modelos de prestação 

de contas 

Revista de 

Ciências da 

Administração 

– 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

Brasil – 

2015 

Alexandre 

Bucci 

Responsabilidade 

Social da Empresa 

como dever 

jurídico: uma 

leitura a partir da 

perspectiva da 

fraternidade 

humanista 

Avaliar se as empresas 

tem o dever jurídico, 

com base no 

humanismo, de adotar 

práticas de 

responsabilidade 

social. 

Dissertação de 

Mestrado em 

Direito – 

Universidade 

Nove de Julho 

Brasil – 

2016 

Izabely 

Regina 

Gibelato 

Análise Teórica 

sobre 

Sustentabilidade 

Social e Relações 

de Trabalho: 

possibilidades e 

limites em contexto 

organizacional 

Analisar as relações 

de trabalho e seu 

histórico dentro de um 

contexto, em 

construção e 

sustentabilidade 

social. 

Dissertação de 

Mestrado em 

Administração 

– 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 
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Espanha – 

2016 

María Rosa 

Vallecillo 

Gámez; 

Juan Jesús 

Gutiérrez 

González 

La responsabilidad 

social 

pública como 

elemento de 

política de empleo 

Analizar as 

possibilidades que 

Administrações 

Púbicas têm para 

colocar em prática 

políticas de 

Responsabilidade 

Social que incidem, 

diretamente na criação 

de emprego 

para crescimento da 

economia local. 

Revista de 

Economia 

Pública, 

Social y 

Cooperativa – 

CIRIEC – 

Universidad 

de La Rioja 

Brasil – 

2017 

Eduardo Luiz 

Hepper; 

Osmar Tomaz 

de Souza; 

Maira de 

Cássia 

Petrini; 

Carlos 

Eduardo 

Lobo e Silva 

Proposição de um 

modelo de 

maturidade para 

sustentabilidade 

Corporativa 

Criar um modelo para 

orientar e guiar as 

empresas no avanço 

do processo de 

sustentabilidade. 

Partindo 

do conceito de RSC o 

objetivo do ensaio 

teórico é promover 

uma 

discussão sobre a 

incorporação das 

iniciativas de 

sustentabilidade nas 

organizações. 

Acta 

Scientiarum – 

Universidade 

Estadual de 

Maringá 

Brasil – 

2017 

Marcos 

Antonio 

Madeira de 

Mattos 

Martins; 

Alexandre 

Formigoni; 

Karla Cristina 

da Costa e 

Silva de 

Mattos 

Martins; 

Alessandro 

Marco Rosini 

Crimes Ambientais 

e Sustentabilidade : 

Discussão sobre a 

Responsabilidade 

Penal dos Gestores 

e Administradores 

de Empresas 

Investigar o 

tratamento jurídico da 

responsabilidade civil 

e penal dos gestores 

e administradores em 

relação aos danos 

causados ao meio 

ambiente. 

Revista 

Metropolitana 

de 

Sustentabilida

de – 

Faculdades 

Metropolitana

s Unidas 

 

Desta forma, compreende-se tanto a pesquisa bibliométrica nas principais bases de 

dados quanto às indicações do próprio autor e de especialistas, contemplando a diversidade de 

perspectivas sobre o tema, a interdisciplinaridade e a busca tanto na academia quanto nos 

movimentos e coletivos sociais.  
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Devem-se registrar os esforços da comunidade empresarial na mitigação dos impactos 

desproporcionais das atividades produtivas em populações em vulnerabilidade social e 

comunidades tradicionais. 

 

2.2. Responsabilidade Social Empresarial 

 

Como já reportado, a responsabilidade social empresarial teve seu início nas décadas 

de 30 e 40 tendo se aprofundada esta discussão no meado da década de 50,  tendo início, no 

Brasil em meados da década de 60, oriunda dos movimentos já experimentados na Europa e 

nos Estados Unidos da América. (MERCANTE, 2012, pág., 26).  

No período aludido, os grandes grupos econômicos, acompanhando os anos dourados 

do capitalismo, evoluíram muito em termos de poder, dinheiro e territorialidade, sendo que os 

debates existentes eram apenas uma resposta as indagações da sociedade contra as práticas 

imorais dos negócios (MIRANDA E AMARAL, 2011).  

Nas décadas de 1960 e 1970, surgiu uma resposta corporativa, ainda que pragmática, 

ante a publicidade negativa das práticas negociais existentes, com a idéia de consciência 

corporativa, na qual a busca de lucros deveria incorporar questões morais, além de perceber 

que o pacto social entre o empresariado e a sociedade estava mudando (MIRANDA E 

AMARAL, 2011). 

Nos citados anos 70 e também anos 80, ações de boicote as empresas que de alguma 

forma estavam ligadas a Guerra do Vietnã e a discussões envolvendo direitos humanos, 

sociais e ambientais; globalização econômica e a crise do Estado (ineficiência), que acarretou 

em uma ofensiva do liberalismo econômico, acabaram por nortear uma nova forma de se 

pensar as ações empresariais. Nos anos 90, descobre-se uma nova proposta de como o Estado 

deve ser Governado, mais próximo da sociedade civil e das empresas, com o intuito de lidar 

com as questões sociais, nos anos 90, passa-se a ter um fortalecimento da idéia de RSE ante 

ao avanço da globalização, do acirramento do mercado, além da crise do Estado e das 

reivindicações sociais (COSTA, 2012). 

Ante a complexidade das relações sociais e econômicas, que criaram um novo 

dinamismo, tornou-se preponderante o investimento em novas formas de gestão e de 

estratégia empresarial para elevar o faturamento das empresas, cujo foco passou a ser o 

marketing social (MATHIS; MATHIS, 2012, p. 133.). 

No entanto, nas mais diversas pesquisas há uma dificuldade da definição do que seria 

a RSE, ante inúmeros sentidos que são colocados a essa expressão (ZANITELLI, 2012).  
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A responsabilidade social corporativa pode ser fragmentada em quatro componentes: 

econômico, legal, ético e filantrópico. O componente econômico reflete a crença de que as 

corporações devem ser lucrativas no processo de produzir bens e serviços demandados pelos 

consumidores. Ao operar com o foco na obtenção de lucros, espera-se que a empresa aja de 

acordo com as leis e as regulamentações promulgadas pelos governos nas esferas em que a 

mesma atua, resultando no chamado componente legal. O componente ético relaciona-se à 

conduta da corporação em questões que a sociedade desaprova, mas que ainda não estão 

codificadas em leis. O componente filantrópico se refere às ações corporativas 

correspondentes às expectativas da sociedade para que o negócio seja considerado um bom 

“cidadão” corporativo, sendo que estes quatro componentes sempre estiveram presentes no 

mundo dos negócios, em maior ou menor grau, salientando que nas últimas décadas os 

componentes ético e filantrópico ganharam maior destaque. (MIRANDA; AMARAL, 2011). 

Com o passar do tempo, as práticas de RSE se tornaram mais objetivas na forma de 

pensar os problemas sociais passando, inclusive, a ser denominada filantropia organizacional 

(BIANCHI, et. al, 2013). 

Destarte, como possível definição, a responsabilidade social empresarial, teria por 

“obrigação”, incorporar questões afeitas a contribuições sociais, ainda que não esteja 

legalmente compelida para tanto (embora inúmeras normas legais de diversos países estejam 

aumentando as obrigações sociais das empresas), ante a mudança nas relações entre sociedade 

civil, Estado e empresariado, com o intuito de incrementar rentabilidade ao negócio 

(MERCANTE, 2012, pág. 29/30). 

Fato é, a responsabilidade social no plano corporativo tem sido determinante para os 

negócios de quaisquer empresas, uma vez que estas estão também sendo avaliadas por sua 

performance no campo das contribuições sociais (MIRANDA e AMARAL, 2011). 

 

2.2.1. A figura do stakeholder 

 

A questão em torno da figura do stakeholder se aprofundou na década de 1960 com a 

cobrança da sociedade sobre as empresas em razão dos fortes questionamentos sobre meio 

ambiente, consumo, emprego e discriminação social e de gênero (SAUERBRONN E 

SAUERBRONN, 2011). 

Autores que idealizaram e se aprofundaram na Teoria do Stakeholder (Stakeholder 

Theory) definem o stakeholder como “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser 

afetado pela realização dos objetivos dessa empresa”, sendo as partes interessadas nos 
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negócios de determinado empreendimento, participando diretamente ou não deste, podendo 

ser inseridos, nestes grupos, acionistas, fornecedores, empregados, comunidade afetada pela 

atividade empresarial, entre outros. (LYRA; GOMES e JACOVINE, 2009). 

Na atualidade a interação entre empresa e stakeholders se tornou vital para aquela, 

criando-se metas para gestão estratégica desta relação, considerando-se o impacto das partes 

interessadas nos negócios das corporações.   

Lyra et al. (2009) consideram que “o potencial para a cooperação do stakeholder é 

particularmente relevante, porque ele pode levar as companhias a unir forças com outros 

stakeholders, resultando numa melhor administração dos meios de negócios”. 

 

2.2.2. A ABNT NBR ISSO 26000: 2010 

 

A ISO 26000, adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foi 

elaborada pela ISO/TMB WORKING GROUP ON SOCIAL RESPONSABILITY, cujo processo 

envolveu diversas partes interessadas em variados aspectos da responsabilidade social (ABNT 

NBR ISO 26000, 2010). 

Segundo o referido documento em sua seção introdutória, o escopo da 

responsabilidade social é a contribuir para o desenvolvimento sustentável, mencionando ainda 

que todas as atividades de determinada organização dependem de uma série de ecossistemas e 

partes envolvidas e interessadas e que, com o passar do tempo, passaram a ser mais 

exploradas com questionamentos sobre os impactos de seus negócios. Não se trata de norma 

cogente, mas de conteúdo orientador para todas organizações que desejarem utilizar de suas 

diretrizes. (ABNT NBR ISO 26000, 2010). 

A referida norma ISO 26000, em seu conteúdo, elenca os sete princípios da 

responsabilidade social, abaixo reproduzidos com suas definições: 

 Accountability: Ato de responsabilizar-se pelas conseqüências de suas ações e 

decisões, respondendo pelos seus impactos na sociedade, na economia e no meio 

ambiente, prestando contas aos órgãos de governança e demais partes interessadas 

declarando os seus erros e as medidas cabíveis para remediá-los. 

 Transparência: Fornecer às partes interessadas de forma acessível, clara, 

compreensível e em prazos adequados todas as informações sobre os fatos que possam 

afetá-las.  

 Comportamento ético: Agir de modo aceito como correto pela sociedade - com base 

nos valores da honestidade, equidade e integridade,  perante as pessoas e a  natureza - 

e de forma consistente com as normas internacionais de comportamento. 
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 Respeito pelos interesses das partes interessadas (Stakeholders): Ouvir, considerar e 

responder aos interesses das pessoas ou grupos que tenham um interesses nas 

atividades da organização ou por ela possam ser afetados. 

 Respeito pelo Estado de Direito: O ponto de partida mínimo da responsabilidade 

social é cumprir integralmente as leis do local onde está operando. 

 Respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento: Adotar prescrições de 

tratados e acordos internacionais favoráveis à responsabilidade social, mesmo que não 

que não haja obrigação legal. 

 Direitos humanos: Reconhecer a importância e a universalidade dos direitos humanos, 

cuidando para que as atividades da organização não os agridam direta ou 

indiretamente, zelando pelo ambiente econômico, social e natural que requerem. 

 

Nesse sentido, os extratos dos princípios da responsabilidade social, presentes na ISO 

26000, orientam que as empresas que aderirem à referida norma, atuem de forma condizente 

com as diretrizes que assumiram. Como já evidenciado neste estudo, muitas organizações tem 

se adequado a tais orientações por uma razão de sobrevivência, ante a pressão da opinião 

pública acerca dos negócios desenvolvidos por tais empresas. 

Não obstante, não apenas a vitalidade nos negócios passou a ser questão primordial 

para adoção de tais orientações, mas também para incrementar a lucratividade das empresas, 

objeto de discussão na próxima seção, ante a interação da RSE com a Governança 

Corporativa.  

 

2.3. Governança Corporativa 

 

A definição adotada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a 

definição de Governança Corporativa tende a ser “o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança 

Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 

finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e 

contribuindo para sua longevidade." (IBGC, 2015). 

Segundo as teorias mais aceitas, a governança corporativa teve origem nos conflitos 

ocasionados pela Teoria da Agência clássico, onde o acionista proprietário delega poderes a 

um terceiro administrador, poderes para tomar decisões sobre o empreendimento, o que 

gerava discussões entre estes grupos e que levou as empresas a adotarem as práticas de 

governança corporativa (IBGC, 2015). 
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De acordo com alguns estudos, após esta fase inicial da governança corporativa, 

existiam dois tipos de conflito: entre acionistas-proprietários e administradores-gestores e 

entre acionistas majoritários e minoritários. Passou-se a entender que existem hipóteses 

diversas de controle empresarial onde sobre determinado ponto de vista a função dos negócios 

é a lucratividade para o acionista, shareholder, do outro se tem a visão de que as atividades 

empresariais devem considerar as partes afetadas, stakeholder, pela ação organizacional 

(MIRANDA e AMARAL, 2010, p. 23). 

Na visão stakeholder, em destaque no cenário empresarial mundial, a gestão sobre as 

partes interessadas tem como premissa estratégica gestão das partes interessadas, voltada para 

a lucratividade da empresa. Parte de uma administração dos riscos (sociais e ambientais) 

eficiente e que pode agregar mais capital ao empreendimento, dependendo da profundidade 

do relacionamento da gestão empresarial com os stakeholders (MIRANDA e AMARAL, 

2011, p.1.088). 

 

2.3.1. Interação entre a Governança Corporativa e a RSC 

 

O grau de alinhamento da governança com a RSC depende muito do relacionamento 

da corporação com seus stakeholders. Quanto mais profunda a relação, espera-se que o 

alinhamento seja maior. Reconhecidamente, a sensibilidade das empresas para com os 

stakeholders, e vice-versa, não difere apenas entre firmas, mas também entre setores e países. 

Em países subdesenvolvidos, que possuem carências nas mais diversas áreas, espera-se que os 

stakeholders sejam extremamente sensíveis a qualquer ação social das empresas.” (Miranda e 

Amaral, 2011). 

 Há uma crescente tendência mundial de crescimento das práticas de responsabilidade 

social corporativa levando-se a crer que “a convergência entre RSC e governança é 

inexorável” (MIRANDA e AMARAL, 2011).  

Jacometti, (2012), afirma que “a regulação e as práticas de boa governança são 

fundamentais para que os mercados possam maximizar sua eficiência, especialmente no que 

se refere à transparência e credibilidade das informações”. 

 Ponderam ainda Neto e Reis (2015), através de revisão de literatura, que são quatro os 

princípios da Governança Corporativa que se destacam: fairness (eqüidade), disclosure 

(transparência), accountability (prestação de contas) e compliance (cumprimento de normas). 

No entanto, segundo o mencionado pelos mesmos autores,  há uma variedade de países que 

introduziram normas referentes à governança corporativa, bem como, surgiram uma gama 
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variada de institutos oficiais e não-oficiais “dedicados ao desenvolvimento e difusão de 

princípios e práticas de Governança Corporativa” e que existem diversos estudos que incluem 

ainda a responsabilidade corporativa com um quinto princípio, como demonstrado na figura 

abaixo:  

 

Figura 1: Princípios da Governança Corporativa 

Princípio Identificação 

Transparência 

(Disclosure) 

A transparência reflete em um clima de 

confiança – quer seja internamente, quer 

seja nas relações da empresa com 

terceiros. Não deve limitar-se ao 

desempenho econômico-financeiro, 

devendo ser estendida também aos demais 

fatores que norteiam a ação gerencial e 

que impliquem à criação de valor. 

Equidade 

(Equity) 

Implica no tratamento justo de todos os 

sócios e demais partes interessadas 

(stakeholders). Sendo assim, quaisquer 

atitudes ou políticas discriminatórias – 

independente do pretexto – não são 

aceitas. 

Prestação de 

Contas 

(Accountability) 

Tanto os gestores quanto os agentes de 

governança precisam prestar contas de 

suas atuações, devendo ainda assumir na 

íntegra as consequências de seus atos ou 

de suas omissões. 

Conformidade às 

Leis (Compliance) 

A inovação em gestão, por meio dos 

mecanismos de compliance, dificilmente 

entra em cena de forma preventiva, mas 

sim em razão de algum evento interno ou 

externo iminente. O programa de 

compliance é um processo que deverá ser 

ajustado às características próprias de 

cada empresa. Impossível seria criar um 

modelo único e universalmente melhor 

que oferecesse soluções padronizadas a 

realidades práticas tão distintas. 

Responsabilidade 

Corporativa 

Os gestores e os agentes de governança 

precisam responsabilizar pela 

sustentabilidade das organizações, 

focando à sua longevidade, acrescendo 

considerações de ordem social e ambiental 

quando nas definições dos negócios e das 

operações. 

Fonte: Neto e Reis (2015) Os Impactos da Governança Corporativa em uma 

Cooperativa de Crédito. 
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Desta feita, observa-se que há uma interação entre a RSE e a Governança Corporativa, 

com a adoção desta última de práticas mais transparentes, de gestão eficiente e de resposta a 

questionamentos quanto aos empreendimentos econômicos, dada a crescente pressão dos 

stakeholders, que como mencionado anteriormente nesse estudo, pertencem a variados grupos 

insertos na sociedade.  

 

2.4. Compliance 

 

Sabe-se, até o momento, que o compliance teve origem, precipuamente, nas 

instituições financeiras, com a criação do Banco Central Americano, em 1913, que tinha por 

meta “a formação de um sistema financeiro, mais flexível seguro e estável” (SANTOS et al., 

2012).  

Segundo a Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI) e a Federação 

Brasileira de Bancos (FEBRABAN) o termo Compliance é oriundo do verbo em inglês to 

comply que tem por significados “cumprir, executar, satisfazer, realizar o que foi imposto”, ou 

seja, é o dever de estar em conformidade e cumprir as regras e regulamentos internos e 

externos impostos às atividades da instituição (ABBI, 2009.). 

O termo compliance, significa também, para outros autores, o conjunto de ações para 

amenizar e prevenir os riscos oriundos da corrupção (SANTOS, et al, 2012). 

Tem-se ainda, outros estudiosos, que afirmam que o compliance deve ser analisado 

como estimulador da sustentabilidade, pois tem dentre seus objetivos a transparência, 

credibilidade e a ética como essenciais para o regular desenvolvimento e transformação do 

ambiente empresarial, envolvendo ainda estratégia aplicável a qualquer tipo de organização, 

uma vez que a tendência do mercado é exigir cada vez mais condutas legas e éticas, buscando 

a lucratividade dentro de um ambiente sustentável em termos econômicos, sociais e 

ambientais (RIBEIRO e DINIZ, 2015). 

Várias são as instituições a nível internacional e nacional que criam regras e 

regulamentos, sendo algumas citadas, tais como Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, 

Fundo Monetário Internacional – FMI, o Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI, 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção Interamericana contra a 

Corrupção, Banco Central do Brasil (em especial as Circulares nos 3.461 e 3.462 de 24 de 

julho de 2009), a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – Previc, a Superintendência de Seguros Privados – Susep, dentre 

outros, podendo-se afirmar, com certa segurança, que a implantação do compliance em uma 
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organização possui os mais variados objetivos, desde cumprir com a legislação nacional e 

internacional além das normas internas da empresa, até a prevenção de demandas judiciais, 

evitar corrupção e obter a confiança do mercado na condução dos negócios (RIBEIRO e 

DINIZ, 2015).  

A não observância das leis e a baixa fiscalização governamental encorajam condutas 

antiéticas, pois as oportunidades podem ser entendidas como oportunismo (HALTER et al., 

2009). 

Certo é que, tanto a nível nacional quanto internacional, e na visão de muitos autores, 

o compliance é uma ferramenta a ser explorada pela gestão das organizações, que permite 

obter de uma maneira mais efetiva a confiança e credibilidade dos investidores e do mercado, 

podendo alcançar níveis elevados de cooperação tanto internamente quanto externamente, 

obtendo incremento em sua lucratividade e agregando valores sustentáveis para a empresa, 

força de trabalho e sociedade (RIBEIRO e DINIZ, 2015). 

 

2.4.1. Governança Corporativa e Compliance  

 

Os Princípios de Governança Corporativa da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE – defendem que um forte regime de divulgação de 

informações, é um elemento essencial para promover a transparência real, eis que propicia aos 

investidores um maior monitoramento das atividades praticadas por uma organização, além de 

contribuir para atrair capital e manter a confiança do mercado (G20/OECD, 2015). 

Deve ser salientado que os Princípios da Governança Corporativa da OCDE se 

institucionalizaram como princípios adotados por diversos países, como boas práticas de 

Governança Corporativa, com regras claras e objetivas que visam assegurar tratamento 

igualitário, fortalecendo valores éticos e prestar contas de forma transparente, promovendo a 

sustentabilidade da organização. 

O compliance, de acordo com alguns estudiosos, é uma regra de transparência, onde se 

tem, como base, o cumprimento das leis, estando inserido dentro de normas de Governança 

Corporativa praticadas por uma organização, e de forma sintetizada o compliance, é uma regra 

de transparência, onde é necessário o cumprimento de exigências legais, estando a atividade 

inserida na governança corporativa. (TRINDADE e NETO, 2014). 

De acordo com o Instituto Ethos, para que uma empresa apresente ganhos atualmente, 

é preciso que estabeleça práticas éticas e transparentes em sua gestão, com o intuito de manter 

o seu negócio sustentável no meio empresarial (ETHOS, 2015). 
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Na visão de Fortini e Sherman (2016) o compliance é um programa de integridade, 

oriundo de um esforço institucional de conformidade às regras internas e externas de atuação 

empresarial, integrando a governança corporativa das organizações, mitigando riscos a 

desvios e fortalecendo o padrão ético na relação entre todos os membros da instituição, 

restando claro que situações vividas atualmente, principalmente no Brasil, não voltem a 

ocorrer futuramente. 

 

2.4.2. Responsabilidade Social Empresarial e Compliance 

 

Reconhecendo que a sua responsabilidade não se limitava apenas a questões 

econômicas, as organizações passaram a incluir as práticas sustentáveis nos seus negócios, 

também, no que tangencia aos aspectos sociais e ambientais (HEPPER, et al, 2017).  

A RSC caracteriza-se ainda por criar metas corporativas em consonância com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, de modo a convergir na elaboração de estratégias 

de gestão que atendam às demandas pela sustentabilidade, de modo que os resultados destas 

práticas sejam favoráveis aos resultados da organização (BIANCHI et al., 2013). 

Neste contexto, e como abordado anteriormente, o compliance traz vantagens para as 

organizações, pois, além proporcionar uma redução do custo potencial, acrescenta valor às 

negociações, proporcionando transparência e ética nas relações econômicas e sociais 

(SANTOS et al., 2012). 

 Basicamente, o compliance de uma organização deve estabelecer relações 

baseadas na ética, além de um programa de conformidade gerenciado tão eficazmente quanto 

são as áreas contábeis ou financeiras (HALTER et. al., 2009). 

Podem ser evidenciadas práticas de responsabilidade social que são fundamentais para 

o compliance (prestação de contas, equidade, cumprimento das leis e padrões) tendo como 

prática fundamental, a transparência, que gera confiança nas relações mercantis e em relação 

às demais partes interessadas (RIBEIRO E DINIZ, 2015), associada ainda ao tratamento ético 

que deve ser amplamente difundido perante a força de trabalho, através de códigos de ética e 

de conduta (HALTER et. al., 2009). 

Nos últimos anos, a Controladoria-Geral da União (CGU), editou diversos manuais de 

conduta para todos aqueles que façam parte de alguma forma, da administração pública, 

podendo ser citado o Guia de Implantação de Programa de Integridade nas Empresas Estatais, 

podendo ser citado, no referido guia, o item 3.3.1., que trata dos “Padrões de conduta e código 

de ética aplicáveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou função 
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exercidos”, que praticamente reforça o código de ética das empresas estatais, ressalta a 

importância da criação naquelas que ainda não possuem (CGU, 2015).  

A CGU editou ainda o Programa de Integridade para empresas privadas quando 

relacionarem-se com o Poder Público, evidenciando a preocupação em estender os conceitos 

de compliance também à esfera privada, deixando porém, bem claro em seu preâmbulo, que 

se trata de documento de caráter orientador e não vinculativo (CGU, 2015). 
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3. Metodologia 

 

A pesquisa pode estar relacionada à investigação para solução de um problema ou 

também ao “esclarecimento, à construção ou à validação de uma teoria (pesquisa básica)” 

(GRAY, 2012, P. 10). 

A pesquisa é um processo essencialmente, prático partindo do problema identificado e 

passa-se ao enfrentamento, coleta de dados, chegando-se a discussão e conclusão para tomada 

de decisões (GRAY, 2012, P. 10). 

Figura 2: Fluxograma de processo  pesquisa

 

 

  Fonte: Gray (2012) adaptado de (Gill e Johnson, 2002). 

Nesse sentido, a seguir serão destacadas as etapas da pesquisa e a coleta do material a 

ser estudado. 

 

 

• IDENTIFICAR A ÁREA GERAL DE PESQUISA
•Procurar tema de pesquisa dentro dos critérios escolhidos.

• ESCOLHER O TÓPICO
•Descrever a abrangência e profundidade do tema  de forma clara e precisa.

• FORMULAR OBJETIVOS DE PESQUISA

• Os objetivos são os gerais, referentes ao propósito da pesquisa, e específicos 
no que tange aos resultados pretendidos. 

• DECIDIR SOBRE A ABORDAGEM
•Avaliar e decidir sobre a metodologia que melhor se aplica ao caso a ser estudado: 
quantitativa, qualitativa ou ambas.

• FORMULAR PLANO
•Adotar estratégia para realização da pesquisa, após escolha da metodologia, inclusive 
com implemento de cronograma.

• COLETAR INFORMAÇÕES
•Através de instrumentos de coletas de dados com perguntas (questionários, entrevistas, 
etc.), buscar informações e subsídios elaboração da pesquisa.

• ANALISAR DADOS
•Observar os dados coletados, pelas ferramentas científicas adotadas, em consonância 
com a abordagem geral do caso e das perguntas escolhidas. 

• APRESENTAR CONCLUSÕES
•Após análise dos dados colhidos, apresentar os resultados encontrados, ponderando 
ponderando opinião acerca de todo o trabalho. 
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3.1. Classificação da pesquisa 

 

A pesquisa a ser utilizada é a bibliográfica, pois parte de teorias publicadas que 

servem para fundamentar o trabalho do investigador. Tem como objetivo analisar as 

principais contribuições autorais existentes sobre certa matéria, tornando-se indispensável 

para a pesquisa (KÖCHE, 2015). 

Foi realizado, para tal finalidade, pesquisa bibliográfica nas bases de periódicos do 

CAPES, SciELO, SCOPUS e Banco de Teses e Dissertações do CAPES, para enrobustecer a 

fundamentação teórica. Foi também realizada pesquisa bibliográfica em outras bases de 

periódicos, como exemplo, o Google Acadêmico. 

Esclarece Köche (2015), que a “flexibilidade deve ser a característica principal do 

planejamento da pesquisa, de tal forma que as estratégias previstas não bloqueiem a 

criatividade e a imaginação crítica do investigador”. 

Foi feita também, uma pesquisa de levantamento descritiva que procura apurar 

característica de determinada população em determinado momento (GRAY, 2012). Muito 

utilizada para pesquisas de opinião e para identificar questões sociais de diversos gêneros 

(GRAY, 2012). Seguindo essa metodologia, serão enviados questionários através de correio 

eletrônico (e-mail) para público que, de alguma forma, tenha contato ou se identifique com o 

tema pesquisado. 

Possui ainda um cunho exploratório, pois busca apurar o que está acontecendo e fazer 

perguntas a respeito. Tem um viés quantitativo, pois baseado em dados obtidos através de 

estatística descritiva, podendo utilizar entrevistas, questionários e análise de documentos 

(GRAY, 2012).  

 

3.2. – Etapas da pesquisa 

 

Como etapas para o progresso da pesquisa têm-se os seguintes passos: 

 

a) Revisão bibliográfica sobre os temas RSE, Governança Corporativa e Compliance, na 

base de periódicos do CAPES, SciELo, SCOPUS e Banco de Teses e Dissertações do 

CAPES; 

b) Construção de questionário para coleta de dados; 

c) Envio de correio eletrônico (e-mail) com questionário para coleta de dados; 

d) Análise dos dados coletados; 
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e) Discussão e Conclusão sobre a pesquisa elaborada. 

 

Figura 2 - Etapas da pesquisa

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como mencionado anteriormente, método científico normativo, ou seja, não exige 

uma regra inflexível a ser seguida. O que existe são critérios gerais orientadores facilitam o 

processo de investigação (KÖCHE, 2015, p. 121). 

A primeira etapa, da revisão bibliográfica, encontra-se descrita no capítulo 2 

(Fundamentação Teórica), enquanto que as etapas restantes seguem relacionas a seguir. 

 

3.3. Universo de Amostra 

 

O universo de amostra utilizado para pesquisa será de profissionais que atuam, 

preponderantemente, nas áreas de responsabilidade social ou compliance de diversas 

empresas e organizações. 

Não obstante, a multidisciplinaridade do tema também permite a consulta de 

profissionais que atuem na área de administração e área jurídica de empresas e organizações, 

tendo em vista as repercussões do objeto da pesquisa. 

 

 

Pesquisa

Discussão e Conclusão

Análise dos dados coletados 
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eletrônico com 

questionário
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46 

 

3.4. Técnica e instrumento de coleta de dados 

  

De acordo com Gray (2012), o ponto de partida para escolha do tipo de questionário é 

o propósito da pesquisa e os tipos de perguntas a serem realizadas. 

Como noticiado em linhas acima, a coleta de dados envolverá questionário a ser 

enviado por correio eletrônico ou através de um site. Também poderão ser utilizados os sites 

de pesquisa www.surveymonkey.com e www.surveywriter.com (GRAY, 2012, p. 189). 

Foram realizadas perguntas iniciais acerca do perfil do respondente e demais 

perguntas que envolvam a percepção do público-alvo em relação à RSE e a atividade de 

Compliance dentro das organizações e se as práticas de Responsabilidade Social, bem como 

seus princípios, além de utilizadas, podem e devem ser reforçadas.  

As perguntas possuem cunho fechado de caráter qualitativo, através da escala de 

Likert (1932) para respostas que, usualmente, é utilizada em questionários, e, também, em 

pesquisas de opinião. 

A escala de Likert, tem por finalidade tomar um construto, desenvolvendo uma série 

de assertivas que estão relacionadas ao seu conceito, onde os respondentes aporão seus níveis 

de concordância ( Júnior e Costa, 2014).   

Na respectiva escala será realizada uma assertiva, seguida de um rol com 05 (cinco) 

opções que indicam o nível de concordância com a afirmação: “1 - discordo completamente”, 

“2 - discordo parcialmente”, “3 - não concordo, nem discordo”, “4 - concordo parcialmente” e 

“5 - concordo completamente”.  

Foi inserida ainda, em todos os casos, a alternativa de “Não sabe ou não deseja 

opinar”, como exemplificado na tabela abaixo: 

 

Tabela 11 – Modelo de Escala de Likert para questionário 

Discordo 

completamente  

Discordo 

parcialmente 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Discordo Concordo 

plenamente 

Não 

sabe 

ou não 

deseja 

opinar 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

O questionário será baseado no referencial teórico, estando as perguntas referenciadas 

pelos seguintes autores: Miranda e Amaral, (2010 e 2011), Neto e Reis, (2015), Santos, et al. 

(2012), Ribeiro e Diniz (2015), Halter, (2009), Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, (2015), Norma ISO 26000, Trindade e Neto (2014), Fortini e 

http://www.surveymonkey.com/
http://www.surveywriter.com/
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Sherman (2016), Instituto Ethos, (2015), Hepper et al., (2017), Bianchi et al., (2013), além de 

outros, exemplificados na tabela de referencial teórico para perguntas do questionário 

apresentada a seguir: 

 

Tabela 12 – Referencial teórico para perguntas do questionário 

Pergunta Referencial Teórico 

1. As ações de compliance em 

organizações/empresas disponibilizam 

para a força de trabalho e demais partes 

interessadas informações sobre as ações 

impactantes de seus empreendimentos. 

As ações de compliance devem ampliar o 

conhecimento aos seus impactados 

quanto ao acesso a informações de suas 

atividades. Essa prática de Compliance: 

 NETO e REIS, (2015); LYRA; GOMES e 

JACOVINE, (2009); Norma ISO 26000 

(2010); MERCANTE (2012). 

SAUERBRONN E SAUERBRONN 

(2011); JACOMETTI (2012); G20/OECD 

(2015); IBGC (2015); Ethos (2015). 

2. As atividades de compliance em 

organizações/empresas disponibilizam a 

força de trabalho e demais partes 

interessadas informações sobre o 

resultado de suas ações. 

As ações de compliance devem ampliar o 

conhecimento de seus impactados quanto 

ao resultado de suas ações. 

NETO e REIS, (2015); JACOMETTI 

(2012); Norma ISO 26000 (2010); 

G20/OECD (2015); Ethos (2015); 

MIRANDA e AMARAL (2010 e 2011); 

IBGC (2015); SAUERBRONN E 

SAUERBRONN (2011); LYRA; GOMES 

e JACOVINE, (2009). 

3. As ações de compliance em 

organizações/empresas afirmam seguir 

uma série de normas, padrões técnicos e 

certificações exigidos pela legislação a 

que estão submetidas. 

As ações de compliance devem 

demonstrar as partes interessadas o 

cumprimento da legislação a que estão 

submetidas.  

BIANCHI et al. (2013); RIBEIRO e DINIZ 

(2015); HALTER et al. (2009); SANTOS, 

et al, (2012); G20/OECD (2015); 

TRINDADE e NETO (2014); IBGC 

(2015); Ethos (2015); Norma ISO 26000 

(2010). 

4. As ações de compliance em 

organizações/empresas promovem 

seminários, cursos educativos e 

informativos para força de trabalho e 

demais interessados, de forma a criar 

uma cultura que estimule o 

comportamento ético em 

organizações/empresas. 

As ações de compliance em 

organizações/empresas devem continuar 

a promover seminários, cursos 

educativos e informativos para força de 

trabalho e demais interessados, de forma 

reforçar  uma cultura que estimule o 

comportamento ético de todos os 

interessados.  

HALTER et. al. (2009); FORTINI e 

SHERMAN (2016); G20/OECD (2015); 

IBGC (2015); Ethos (2015); Norma ISO 

26000 (2010). 
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5. As ações de compliance promovem 

atividades e mecanismos para o 

combate a corrupção em 

organizações/empresas. 

As ações de compliance  devem 

continuar a promover e intensificar 

atividades e mecanismos de combate a 

corrupção em organizações/empresas.  

RIBEIRO e DINIZ (2015); HALTER et al. 

(2009); SANTOS, et al, (2012); 

G20/OECD (2015); TRINDADE e NETO 

(2014); IBGC (2015); Ethos (2015); Norma 

ISO 26000 (2010). 

6. As ações de compliance em 

organizações/empresas apontam a 

necessidade de análises de riscos e 

mitigação de impactos sócios-

ambientais de suas atividades.  

As ações de compliance devem realizar 

análises de risco e mitigação de 

impactos sócios-ambientais de forma 

rotineira e aprofundada de suas 

atividades.  

Hepper, et al. (2017); IBGC (2015); Ethos 

(2015); Norma ISO 26000 (2010); 

G20/OECD (2015); RIBEIRO e DINIZ 

(2015). 

7. As ações de compliance em 

organizações/empresas, no trato com 

seus fornecedores, exigem o 

cumprimento das obrigações legais, 

padrões de normatização e respeito 

aos direitos humanos. 

As ações de compliance em 

organizações/empresas devem fiscalizar, 

ininterruptamente, o cumprimento das 

obrigações legais, padrões de 

normatização e respeito aos direitos 

humanos por parte de seus fornecedores.  

IBGC (2015); Ethos (2015); Norma ISO 

26000 (2010); G20/OECD (2015); 

RIBEIRO e DINIZ (2015); TRINDADE e 

NETO (2014). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A proposta de questionário se encontra localizada na seção de Apêndices deste 

trabalho. 

Foi efetuado um pré-teste, sendo o instrumento de pesquisa enviado previamente para 

algumas pessoas, para verificar se o resultado está condizente com o que é esperado, 

permitindo uma avaliação do instrumento de coleta de dados para que o pesquisador verifique 

se ajustes ainda serão necessários ao questionário. 

Aguardou-se, por pelo menos 05 dias, para resposta referente aos questionários 

enviados aos respondentes, tendo sido realizada ainda, uma análise comparativa com a 

bibliografia levantada para verificação de existência de interação entre os dados alcançados. 
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3.5. Análise dos dados 

 

A análise qualitativa tende a ser rigorosa e lógica, atribuindo-se sentido aos dados, não 

existindo regras inflexíveis, mas existindo vários princípios que podem ser úteis para chegar-

se ao resultado mais próximo da realidade, salientando que para apresentação dos dados deste 

estudo, foi utilizada a estatística descritiva quantitativa com o uso de análises gráficas 

(GRAY, 2012). 

Ao final da análise dos dados, foi avaliado se as práticas de Responsabilidade Social 

são efetivamente colocadas em ação pelas organizações no compliance, e quais as propostas 

de melhorias para estas ferramentas.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, foram analisados os resultados obtidos através de questionário, tendo 

sido utilizada a ferramenta survey monkey para difusão do rol de perguntas e coleta dos dados. 

A pesquisa com a utilização do questionário foi utilizada entre os dias 17/02/2018 e 

21/02/2018, tendo sido enviados 979 convites totais, através de correio eletrônico, e sendo 

obtidas 269 respostas, divididas em 174 completas e 95 parciais, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 01 – Número total de convites e respostas 

 
 Fonte: survey monkey 

 

Os respondentes da pesquisa são integrantes de diversas organizações, sendo algumas 

listadas a seguir: Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), Ferroport Logística Comercial 

Exportadora S.A., CEFET-RJ, Universidade Veiga de Almeida (UVA), Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ELETROBRAS , dentre 

outras. 

Cabe destacar que foram observados os limites da confidencialidade dos respondentes 

do questionário, não tendo a pesquisa se imiscuído na identificação daqueles que se 

propuseram a responder as perguntas, estando a pesquisa embasada apenas nas respostas 

referentes ao conhecimento da matéria objeto do estudo e no mérito da própria pesquisa. 

 

4.1. Perfil e nível de conhecimento dos respondentes  

 

Considerando a multidisciplinaridade do objeto da pesquisa, foram realizadas 05 

perguntas iniciais, a envolvidos de diversas áreas, para avaliar o perfil e o conhecimento dos 

respondentes quanto à Responsabilidade Social Corporativa e o Compliance, tendo sido 

obtidos os seguintes dados: 
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Gráfico 02 – perfil dos respondentes (área de atuação) – Q1 

 
Fonte: survey monkey 

 

Observando os dados da questão 01 (Q1), quanto à área de atuação dos respondentes, 

percebe-se que em grande parte, o questionário foi respondido por acadêmicos de nível 

superior (37,02%), demonstrando que o tema do estudo tem muita relevância para a academia. 

Gráfico 03 – perfil dos respondentes (faixa etária) – Q2 

 
Fonte: survey monkey 

Em relação aos resultados da questão 02 (Q2), no que tange a faixa etária dos 

participantes, verificou-se que o questionário foi respondido, preponderantemente por pessoas 

com idade entre 30 e 39 anos (31,95%). 
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Gráfico 04 – perfil dos respondentes (grau de instrução) – Q3 

 
Fonte: survey monkey 

 

Na questão 03 (Q3), referente ao grau de instrução dos participantes, observa-se que a 

maior parte dos respondentes possuíam mestrado (43,57%) e doutorado (28,22%). Trata-se de 

mais uma comprovação de que o tema da pesquisa desperta (e destaca-se) dentro do meio 

acadêmico, no atual momento. 

 

Gráfico 05 – perfil dos respondentes (conhecimento sobre RSC) – Q4 

 
Fonte: survey monkey 

 

Ao analisar os dados obtidos na questão 04 (Q4), pode ser observado que o 

conhecimento dos respondentes quanto a Responsabilidade Social Corporativa (ou 

Empresarial), em sua grande parte, varia de médio (48,13%) a alto (29,46%), enriquecendo o 

resultado da pesquisa. 
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Gráfico 06 – perfil dos respondentes (conhecimento sobre compliance) – Q5 

 
Fonte: survey monkey 

 

Nesta coleta de resultados da questão 05 (Q5), pode também ser observado que o 

conhecimento sobre a matéria compliance, preponderamente, é de nível mediano (43,15%) 

entre os participantes. 

Chama a atenção nesta pergunta, que o nível de conhecimento dos participantes ainda 

que em sua maioria ser mediano, teve um aumento quanto aqueles que tem muito baixo 

conhecimento (8,30%) e baixo conhecimento (24,07%). 

Tal resultado, demonstra a necessidade e viabilidade do presente estudo, uma vez que 

trata-se de matéria incipiente e em destaque nos meios acadêmicos e profissionais do país. 

 

4.2. Análise dos dados obtidos na pesquisa  

 

Conforme esclarecido no capítulo referente a metodologia, as perguntas do 

questionário foram correlacionadas a princípios da responsabilidade social que são inerentes a 

atividade de compliance, tais como transparência, ética nos relacionamentos, prestação de 

contas e conformidade. Ressalte-se ainda que tais princípios estão presentes na norma ISSO 

26000 e Princípios de Governança Corporativa da OCDE e retratados na identificação dos 

gráficos. 
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Gráfico 07 – TRANSPARÊNCIA – Q6 

 

 
 

Fonte: survey monkey 

 

Analisando os dados referentes à pesquisa propriamente dita, da questão 06 (Q6), 

verifica-se que os respondentes concordam totalmente com a afirmativa da pergunta, quanto a 

aderência (56,32%) e importância (62,07%), como RSC, de ações de compliance que 

informem, a todas as partes interessadas, sobre as atividades impactantes de organizações e 

empresas.  

Não obstante, o percentual daqueles que concordam totalmente é reduzido a menos da 

metade, no que tange a implementação de tais ações nas mesmas organizações e empresas 

(18,39%). 

Conclui-se, neste primeiro momento, que a percepção dos respondentes é de que não 

há um engajamento total das organizações e empresas quanto aos princípios e ações de 
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compliance, podendo ser evidenciado pelo percentual daqueles que concordam parcialmente 

com a afirmativa (35,06%). 

 

Gráfico 08 – TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS  – Q7 

 

 
Fonte: survey monkey 

 

Na questão 07 (Q7), observa-se que os resultados foram similares ao da Q6, tendo os 

respondentes concordado totalmente com a afirmativa da pergunta, quanto a aderência 

(53,45%) e importância (60,92%), como RSC, de ações de compliance que informem, a todas 

as partes interessadas, sobre os resultados de suas atividades de organizações e empresas.  

Da mesma forma, o percentual daqueles que concordam totalmente é reduzido ainda 

mais, no que tange a implementação de tais ações nas mesmas organizações e empresas 
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(16,09%), tendo sido apurado um percentual de 35,06% daqueles que concordam 

parcialmente com a afirmativa. 

 

Gráfico 09 – TRANSPARÊNCIA E CUMPRIMENTO DE NORMAS – Q8 

 
 

 

Fonte: survey monkey 

 

Da análise da questão 08 (Q8), observa-se que os resultados também foram parecidos 

aos da Q6 e Q7, tendo os respondentes concordado totalmente com a afirmativa da pergunta, 

quanto à aderência (56,90%) e importância (58,62%), porém, o percentual daqueles que 

concordam totalmente diminui (18,39%), no que tange a implementação das ações de 

compliance quanto a demonstração, efetiva, do cumprimento das normas legais, padrões 

técnicos e certificações exigidas para suas atividades, tendo sido apurado um percentual de 

32,76% daqueles que concordam parcialmente com a afirmativa. 
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Gráfico 10 – COMPORTAMENTO ÉTICO – Q9 

 

 

 
Fonte: survey monkey 

 

A questão 09 (Q9) apresenta um percentual elevado quanto à concordância total ante a 

afirmativa apresentada, no que tange à aderência (67,82%) e importância (71,26%). 

 Entretanto, pertinente a implementação das ações de compliance, ante a disseminação 

de cursos educativos e informativos para força de trabalho e demais interessados, que tenham 

por escopo o desenvolvimento ético das relações, o percentual daqueles que concordam 

totalmente cai para 21,84%, verificando-se um percentual de 34,48% daqueles que concordam 

parcialmente com a assertiva. 
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Gráfico 11 – COMPORTAMENTO ÉTICO E CUMPRIMENTO DE NORMAS – Q10 

 
 

 
Fonte: survey monkey 

 

Vislumbra-se, da análise da questão 10 (Q10), um percentual igualmente elevado 

quanto à concordância total ante a afirmativa apresentada, no que tange à aderência (69,54%) 

e importância (70,11%). 

 Destaca-se neste item, que a implementação das ações de compliance de 

disseminação ao combate à corrupção dentro de organizações e empresas, parecem ter uma 

percepção mais equilibrada entre aqueles que concordam totalmente (24,14%), e daqueles que 

concordam parcialmente com a assertiva (28,74%). 

Tal indicativo parece demonstrar que há um esforço das organizações e empresas em 

estabelecer novos parâmetros, realmente eficazes, para o combate à corrupção dentro de suas 

unidades, sendo percebido por aqueles que estão envolvidos com tais atividades.  
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Gráfico 12 – EQUIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E GOVERNANÇA – Q11 

 
 

 
Fonte: survey monkey 

 

Da análise da questão 11 (Q11), novamente há um percentual alto quanto à 

concordância total ante a afirmativa apresentada, no que tange à aderência (64,94%) e 

importância (71,26%). 

Todavia, o percentual daqueles que concordam totalmente com assertiva diminui 

bastante (20,11%), quanto a implementação das práticas de compliance para fins de análise de 

risco dos empreendimentos de forma rotineira e aprofundada nas organizações, prevalecendo 

o percentual de 27,59% daqueles que concordam parcialmente. 
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Gráfico 13 – CUMPRIMENTO DE NORMAS E EQUIDADE – Q12 

 

 

 

 
Fonte: survey monkey 

 

Finalizando o rol de perguntas, evidencia-se a questão 12 (Q12), com um percentual 

referente à concordância total ante a afirmativa apresentada, pertinente à aderência (60,92%) e 

importância (68,39%). 

O percentual daqueles que concordam totalmente com assertiva cai para 21,84%, 

quanto à implementação das práticas de compliance para fins de fiscalização rotineira quanto 

ao cumprimento de normas e direitos humanos de seus fornecedores, sendo apresentado um 

percentual de 31,03% daqueles que concordam parcialmente. 
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4.3. Comentários dos respondentes 

 

A pesquisa ainda permitiu, no questionário, que os respondentes expressassem suas 

opiniões a respeito do tema, tendo sido selecionados alguns comentários a seguir transcritos, 

que também contribuem para reflexão da pesquisa, fornecendo idéias e fomentando novos 

estudos. 

Destaque-se que não há qualquer tipo de individualização nos comentários, estando os 

respondentes preservados pelo sigilo inerente a pesquisa realizada.  

 

Figura 4 – Seleção de comentários dos respondentes 

“Creio que a demonstração formal e “obrigatória” para se obter um status ou 

certificação deveria ser meta para as organizações que pretendam de, alguma forma, 

queiram demonstrar ‘compliance’ em questões de responsabilidade Social”. 

 

“Neste caso, deveria criar o Programa de Voluntariado na empresa junto aos seus 

funcionários. Pensar em alguns pontos, como: 1. O tom que vem de cima(alta 

administração): disseminando a cultura do compliance. 2. Implemente a área: 

demonstre os benefícios e elimine os mitos para obter apoio. 3. Forme o time: busque 

as pessoas certas e os recursos adequados. 4. Mapeie e monitore: estabeleça metas de 

redução de riscos. 5. Comunique e treine: promova a transparência. 6. Dê voz a todos: 

garanta um canal de denúncias, investigue, resolva e reporte. 7. Calibre as condutas: 

incentivos e sanções — os mecanismos-chave. 8. Avalie e evolua: estabeleça critérios 

de métrica e promova melhorias no seu programa. 9. Prove que você tem um 

programa: fórmula de sucesso e abrandamento de sanções”.  

 

“Primeiro deixando claro o tema e sua importância tanto para a organização, como 

para os seus funcionários. Após a sensibilização, acho importante os treinamentos, 

como também as puniçõesDeveriam ter ações que reforçassem as medidas 

disciplinares aplicadas em função do descumprimento das normativas de compliance, 

bem como divulgação no relatório de sustentabilidade número de denúncias 

encaminhadas, tratadas, e pontos de melhoria necessários. Treinamento para fiscais 

de contratos acerca dos aspectos de responsabilidade social envolvidos nas atividades 

do contrato, bem como reforçando os instrumentos normativos da organização e as 

consequências em função do não cumprimento. Ações em parceria das áreas de 

Compliance, RS, RH e Comunicação. É fundamental a interdisciplinaridade das áreas 

para efetividade das políticas e normativas de uma determinada organização.e 

reforços para atitudes positivas e principalmente a divulgação das ações, resultados, 

como também transparência em resultados como Auditorias internas e externas, 

correções realizadas e etc”. 

 

“Conscientizar as pessoas de que responsabilidade social e compliance devem ser 

ações naturais e corriqueiras do dia a dia de quaisquer empresas e/ ou individuos. 

Parar de pensar que têm que cumprir as leis pressionados pelo pensamento de que se 

não o fizerem terão que arcar com prejuízos econômicos como multas, sanções... e 

fazê-lo só por este motivo. Saber que compliance faz parte da qualidade de vida dos 

cidadãos”. 
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“As áreas de compliance devem ter a preocupação (e o cuidado) de demonstrarem 

sempre como as iniciativas de compliance estão contribuindo para os resultados da 

empresa e, em particular, para os públicos a quem essas iniciativas visam beneficiar 

diretamente”. 

 

“As boas práticas de compliance atualmente levam a organização a receber o 

reconhecimento do mercado, trazendo-lhe diversos benefícios, como, por exemplo, 

desconto em linhas de crédito, valorização da organização, melhor retorno dos 

investimentos e principalmente a vantagem competitiva”. 

 

Os comentários acima serão úteis para fins comparativos com os resultados da 

pesquisa e com o próprio referencial teórico do estudo. O rol de comentários integral, estará 

no fim do trabalho, no espaço reservado aos apêndices. 

 

4.4. Análise comparativa com a revisão da literatura 

 

Após a análise dos resultados, verifica-se uma série de convergências com o 

referencial teórico apresentado ao longo do estudo. 

Primeiramente, observa-se uma elevada percepção que as ações de responsabilidade 

social para atividades de compliance, tem aderência e importância para sua eficácia e 

resultados como proposto por KIM et. al, (2012). 

Pode ainda ser evidenciada, a interação entre as matérias RSC e compliance eis que, 

como exposto ao longo da revisão da literatura, são inerentes uma a outra, pois trata-se de um 

processo de desenvolvimento que ocorreu ao longo do Século XX relatado por Amarante, et. 

al.(2015). 

Destaca-se também a atividade de compliance¸ diante dos resultados, assume uma 

posição de destaque, principalmente entre no meio acadêmico, dada a quantidade dos 

respondentes que classificaram tais ações de aderência e importância da RSC. 

Vislumbrou-se ainda que os princípios da responsabilidade social corporativa, 

transparência, comportamento ético, cumprimento das leis e normas além dos demais 

destacados, são as “molas” mestres para impulsionar a atividade de compliance já evidenciado 

por Galego-Alvarez, et al (2014).  

Entretanto, dado se tratar de tema que parece ganhar novos “ares” no seio das 

organizações empresas, o resultado referente à implementação da responsabilidade social 

corporativa como ação de compliance ainda não atingiu o patamar que se espera. 
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Contudo, da análise dos resultados, foi observado que tais atividades estão em uma 

crescente, a maior parcela dos respondentes ter considerado que há uma implementação, ainda 

que parcial, do compliance como ação de responsabilidade social corporativa. 

Pode ainda ser avaliado, pelos comentários de alguns respondentes, que as sugestões 

oferecidas vão de encontro ao reproduzido na revisão da literatura, no que tange a 

necessidade, cada vez mais emergente de ações de responsabilidade social e compliance 

dentro das organizações e empresas, conforme exposto por Miranda e Amaral (2011). 

Comparando o resultado da análise da pesquisa com a literatura, foi percebido que 

somente a reiteração das práticas e contínuo aprimoramento irão permitir o desenvolvimento 

adequado das atividades de compliance. 

 

4.5. Propostas para o fortalecimento do compliance em organizações 

 

Considerando todo o material levantado pela pesquisa, são arroladas a seguir, algumas 

propostas com o intuito de colaborar para o fortalecimento do compliance em organizações: 

 

Aplicação dos Princípios previstos na ISO 26000 e OCDE inerentes as práticas de 

reponsabilidade social e compliance: transparência, comportamento ético, prestação de 

contas, equidade de tratamento entre os stakeholders e cumprimento da legislação; 

Realização de cursos e seminários, para força de trabalho e demais partes interessadas, 

acerca da importância das ações de responsabilidade social e do compliance;  

Implementação de códigos de ética e conduta que tenham abrangência tanto sobre a 

força de trabalho quanto para o relacionamento com as demais partes interessadas; 

Fiscalização rotineira e regular das atividades desempenhadas pelas organizações e 

suas respectivas transações comerciais; 

Estudos de impactos sócio financeiros, inclusive quanto a própria implementação de 

uma prática de compliance. 

Obviamente, não se pretende esgotar todas as questões envolvendo o compliance nas 

organizações, mas apresentar medidas colaborativas para enrobustecer esta atividade nas 

organizações. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral propor um conjunto de práticas de 

Responsabilidade Social capazes de colaborar com o compliance em organizações e 

empresas, além de contribuir para o desenvolvimento do tema como estudo acadêmico. 

Pode ser observado, ao longo de todo o trabalho que a atividade de compliance vem 

ganhando contornos maiores no cenário nacional, considerando os recentes escândalos de 

corrupção nos últimos anos que ocupam as páginas dos noticiários.  

Como evidenciado ao longo da revisão da literatura, tanto as ações de 

responsabilidade social quanto de compliance, são formas de agregar valor, seja este 

financeiro ou imaterial, as atividades das organizações e empresas, o que vem sendo adotadas 

estas seja na esfera pública ou privada. 

Por outro lado, há também uma pressão e, ao sentir do estudo, com razão, da opinião 

pública e de entidades especializadas na implementação e disseminação de práticas de 

responsabilidade social e compliance nas mais diversas organizações e empresas, 

considerando o seu teor efetivo de aprimorar as respostas aos anseios da sociedade. 

Assim, embora haja uma vasta gama de obras acadêmicas sobre o tema 

responsabilidade social corporativa no Brasil, teve-se muita dificuldade e encontrar estudos 

que o correlacionassem com as práticas de compliance, pelo menos a nível nacional, ainda 

que ambos tenham uma evolução convergente dentro da governança corporativa das 

organizações e empresas. 

Desta forma, considerando ainda ser um tema que será objeto de muitos estudos, o que 

é natural, crê-se que o grande aprendizado retirado do trabalho foi a de que o compliance, 

propondo diversas ações correlacionadas à área de responsabilidade social corporativa 

precisa, ainda avançar em muitas questões, principalmente quanto a implementação destas 

práticas, para que a mesmas não figurem apenas no rol das teorias. 

Não obstante, percebe-se um esforço, mesmo que inicial, de que as empresa e 

organizações estão progredindo nesse sentido, de implementar tais práticas perante todos os 

stakeholders que fazem parte do seu universo de ação. 

Assim, a melhor sugestão que pode se dar para que as empresa avancem tanto nas 

questões de responsabilidade social, governança e compliance é utilizar os princípios 

previstos pela OCDE e ISO 26000: transparência, comportamento ético, prestação de contas, 

equidade no tratamento com as partes interessadas e conformidade, além de outros inerentes a 

estas práticas. 
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A disseminação de cursos e informativos à respectiva força de trabalho, além dos 

possíveis impactados, também é uma forma de por em práticas ações de compliance 

alicerçadas em ações de responsabilidade social corporativa. 

É obvio que, até mesmo tais ações, devem vir amparadas em estudos de impacto e 

consequências, para que seja uma prática que realmente agregue valor, econômico ou 

imaterial, a organização ou empresa. 

Para academia, a sugestão é o aprofundamento dos estudos com pesquisas voltadas 

para a prática de implementação de compliance e seus resultados, de forma a melhor aferir 

sua eficácia e propor melhorias. 

Por derradeiro, ainda que não tenha sido objeto desta pesquisa, o estudo permitiu uma 

reflexão em relação às ações de compliance, pertinentes a eventual burocracia que pode 

causar aos negócios de uma empresa ou organização. 

Como dito, o compliance tem estado em evidência nos últimos anos por decorrência 

dos escândalos de corrupção que surgem a todos os instantes no país. De forma a combater 

tais ocorrências, tanto o poder público quanto a esfera privada, que mantinham relações 

espúrias quase que amalgamadas, começaram a criar diversos mecanismos que diga-se, são 

necessários neste primeiro momento, mas que futuramente poderão trazer lentidão as 

tratativas econômicas, principalmente das empresas privadas, que necessitam de agilidade 

para o enfretamento da concorrência. 

Este talvez, após a implementação definitiva de ações de compliance como práticas de 

RSC, seja um dos próximos objetos de estudo da academia.  
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Apêndice 01 – Questionário 

 

Prezado (a), meu nome é FELIPE SIQUEIRA, sou pesquisador do Mestrado 

Profissional em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense UFF. Gostaria de 

convidá-lo (a) a participar de minha pesquisa cientifica respondendo o questionário a seguir.  

O que se busca medir é o seu nível de percepção quanto aos graus de aderência, importância 

e implementação de cada uma dessas práticas como ação de Responsabilidade Social no 

compliance. 

Esta pesquisa representa uma das etapas para o desenvolvimento da Dissertação 

requerida para a conclusão do referido Mestrado e seus resultados visam ampliar os 

conhecimentos científicos acerca de ações para propostas de fortalecimento do Compliance, 

sob a ótica de Responsabilidade Social. 

Essa pesquisa é confidencial, portanto sua identidade não será revelada. O tempo de 

resposta é de aproximadamente 10 minutos. Os resultados das entrevistas serão analisados na 

dissertação e esta ficará disponível para consulta pública no repositório online da 

Universidade Federal Fluminense. Sua colaboração é fundamental para que este trabalho 

possa atingir seus objetivos.  

Desde já agradeço a sua valiosa colaboração! 

Para permitir uma melhor análise das respostas do questionário, por favor, responda às 

quatro perguntas abaixo, selecionando a alternativa mais adequada. 

 

 Qual das seguintes opções melhor descreve sua área de atuação? 

o Óleo e Gás 

o Financeira 

o Humanas 

o Saúde 

o Jurídica 

o Nenhuma das anteriores- Qual? --------------------- 

 Qual a sua faixa etária? 

o Igual ou maior a 18 e menor do que 30 anos 

o Igual ou maior a 30 e menor do que 40 anos 

o Igual ou maior a 40 e menor do que 50 anos 

o Igual ou maior a 50 e menor do que 60 anos 

o Igual ou maior a 60 

 Qual o seu grau de instrução? 

o Ensino Médio 

o Superior 

o Pós-graduação lato sensu (especialização, MBA) 
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o Mestrado 

o Doutorado 

 Como você avalia o seu nível de conhecimento sobre o tema “Responsabilidade Social 

Corporativa”? 

o Muito baixo 

o Baixo 

o Médio 

o Alto 

o Muito alto 

o Nenhuma 

 Como você avalia o seu nível de conhecimento sobre o tema “COMPLIANCE”? 

o Muito baixo 

o Baixo 

o Médio 

o Alto 

o Muito alto 

o Nenhuma 

 

Prezado respondente, a seguir serão examinadas 7 (sete) práticas de Responsabilidade 

Social utilizadas pelo compliance de organizações e empresas . O que se busca medir é o seu 

nível de percepção quanto aos graus de aderência, importância e implementação de cada 

uma dessas práticas como ação de Responsabilidade Social no compliance. 

Para tanto, em relação a cada um dos graus, é feita uma afirmação, seguida de uma 

relação com 5 (cinco) opções que indicam seu nível de concordância com a afirmação, a 

saber: “1 - discordo totalmente”, “2 - discordo parcialmente”, “3 - não concordo, nem 

discordo”, “4 - concordo parcialmente” e “5 - concordo totalmente”. Para completar a 

medição, você deverá marcar a opção que melhor representar seu nível de concordância com 

a referida afirmação. Adicionalmente, há em todos os casos a alternativa de informar que 

você “Não sabe, não deseja opinar ou discorda da afirmação”. 

 

1. As ações de compliance em organizações/empresas disponibilizam para a força de 

trabalho e demais partes interessadas informações sobre as ações impactantes de seus 

empreendimentos. 

As ações de compliance devem ampliar o conhecimento aos seus impactados quanto 

ao acesso a informações de suas atividades. Essa prática de Compliance: 
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a) Possui aderência como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

b) É importante como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

c) Vem sendo Implementada como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

 

2. As atividades de compliance em organizações/empresas disponibilizam a força de 

trabalho e demais partes interessadas informações sobre o resultado de suas ações. 

As ações de compliance devem ampliar o conhecimento de seus impactados quanto ao 

resultado de suas ações. Essa prática de Compliance: 

 

a) Possui aderência como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

b) É importante como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

c) Vem sendo Implementada como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

 

3. As ações de compliance  em organizações/empresas afirmam seguir uma série de 

normas, padrões técnicos e certificações exigidos pela legislação a que estão submetidas. 
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As ações de compliance devem demonstrar as partes interessadas o cumprimento 

da legislação a que estão submetidas. Essa prática de Compliance: 

 

a) Possui aderência como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

b) É importante como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

c) Vem sendo Implementada como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

 

4. As ações de compliance em organizações/empresas promovem seminários, cursos 

educativos e informativos para força de trabalho e demais interessados, de forma a criar uma 

cultura que estimule o comportamento ético em organizações/empresas. 

As ações de compliance em organizações/empresas devem continuar a promover 

seminários, cursos educativos e informativos para força de trabalho e demais interessados, 

de forma reforçar  uma cultura que estimule o comportamento ético de todos os interessados. 

Essa prática de Compliance: 

 

a) Possui aderência como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

b) É importante como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

c) Vem sendo Implementada como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 
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       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

 

5. As ações de compliance promovem atividades e mecanismos para o combate a 

corrupção em organizações/empresas. 

As ações de compliance  devem continuar a promover e intensificar atividades e 

mecanismos de combate a corrupção em organizações/empresas. Essa prática de 

Compliance: 

 

a) Possui aderência como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

b) É importante como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

c) Vem sendo Implementada como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

 

6. As ações de compliance em organizações/empresas apontam a necessidade de 

análises de riscos e mitigação de impactos sócios-ambientais de suas atividades.  

As ações de compliance devem realizar análises de risco e mitigação de impactos 

sócios-ambientais de forma rotineira e aprofundada de suas atividades. Essa prática de 

Compliance: 

a) Possui aderência como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

b) É importante como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

 2 3 4 5    
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c) Vem sendo Implementada como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

 

7. As ações de compliance em organizações/empresas, no trato com seus 

fornecedores, exigem o cumprimento das obrigações legais, padrões de normatização e 

respeito aos direitos humanos. 

As ações de compliance em organizações/empresas devem fiscalizar, 

ininterruptamente, o cumprimento das obrigações legais, padrões de normatização e 

respeito aos direitos humanos por parte de seus fornecedores. Essa prática de Compliance: 

. 

a) Possui aderência como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

b) É importante como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

c) Vem sendo Implementada como ação de Responsabilidade Social Corporativa. 

       Não sei / Não desejo opinar 

    2 3 4 5    

Grato por sua colaboração valiosa!  

Em breve os resultados da pesquisa estarão disponíveis para consulta. 

Atenciosamente, pesquisador MSG UFF Felipe Siqueira. 
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Apêndice 02 – Relatório de Resultados 

 

Q1 Qual das seguintes opções melhor descreve sua área de atuação? 

 
Responderam: 269 Ignoraram: 0 
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Q2 Qual a sua faixa etária? 

Responderam: 246 Ignoraram: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Q3 Qual o seu grau de instrução? 

Responderam: 246 Ignoraram: 23 
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Q4 Como você avalia o seu nível de conhecimento sobre o tema 

“Responsabilidade Social Corporativa”? 

Responderam: 246 Ignoraram: 23 
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Q5 Como você avalia o seu nível de conhecimento sobre o tema 

“COMPLIANCE”? 

Responderam: 246 Ignoraram: 23 
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Q6 As ações de compliance em organizações/empresas disponibilizam para a força de 

trabalho e demais partes interessadas informações sobre as ações impactantes de seus 

empreendimentos.As ações de compliance devem ampliar o conhecimento aos seus 

impactados quanto ao acesso a informações de suas atividades. Essa prática de 

Compliance: 

Responderam: 174 Ignoraram: 95 
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Q7 As atividades de compliance em organizações/empresas disponibilizam a força de 

trabalho e demais partes interessadas informações sobre o resultado de suas ações.As ações 

de compliance devem ampliar o conhecimento de seus impactados quanto ao resultado de 

suas ações. Essa prática de Compliance: 

 
Responderam: 174 Ignoraram: 95 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Q8 As ações de compliance em organizações/empresas afirmam seguir uma série 

de normas, padrões técnicos e certificações exigidos pela legislação a que estão 

submetidas.As ações de compliance devem demonstrar as partes interessadas o 

cumprimento da legislação a que estão submetidas. Essa prática de Compliance: 

 
Responderam: 174 Ignoraram: 95 
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Q9 As ações de compliance em organizações/empresas promovem seminários, 

cursos educativos e informativos para força de trabalho e demais interessados, de 

forma a criar uma cultura que estimule o comportamento ético em 

organizações/empresas.As ações de compliance em organizações/empresas devem 

continuar a promover seminários, cursos educativos e informativos para força de 

trabalho e demais interessados, de forma reforçar uma cultura que estimule o 

comportamento ético de todos os interessados. Essa prática de Compliance: 

 
Responderam: 174 Ignoraram: 95 
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Q10 As ações de compliance promovem atividades e mecanismos para o 

combate a corrupção em organizações/empresas.As ações de compliance devem 

continuar a promover e intensificar atividades e mecanismos de combate a corrupção em 

organizações/empresas. Essa prática de Compliance: 

 
Responderam: 174 Ignoraram: 95 
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Q11 As ações de compliance em organizações/empresas apontam a necessidade de análises 

de riscos e mitigação de impactos sócios- ambientais de suas atividades. As ações de 

compliance devem realizar análises de risco e mitigação de impactos sócios-ambientais de 

forma rotineira e aprofundada de suas atividades. Essa prática de Compliance: 

 
Responderam: 174 Ignoraram: 95 
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Q12 As ações de compliance em organizações/empresas, no trato com seus 

fornecedores, exigem o cumprimento das obrigações legais, padrões de normatização 

e respeito aos direitos humanos.As ações de compliance em organizações/empresas 

devem fiscalizar, ininterruptamente, o cumprimento das obrigações legais, padrões de 

normatização e respeito aos direitos humanos por parte de seus fornecedores. Essa 

prática de Compliance: 

 
Responderam: 174 Ignoraram: 95 
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Q13 No campo abaixo, caso sinta-se confortável, faça sugestões de como os projetos 

de Responsabilidade Social Corporativa poderiam fortalecer o compliance em organizações. 

 
Responderam: 44 Ignoraram: 225 

 

 

“As áreas de compliance devem ter a preocupação (e o cuidado) de demonstrarem sempre 

como as iniciativas de compliance estão contribuindo para os resultados da empresa e, em 

particular, para os públicos a quem essas iniciativas visam beneficiar diretamente”. 

 
“As boas práticas de compliance atualmente levam a organização a receber o 

reconhecimento do mercado, trazendo-lhe diversos benefícios, como, por exemplo, desconto 

em linhas de crédito, valorização da organização, melhor retorno dos investimentos e 

principalmente a vantagem competitiva”. 

 
“Através da disseminação das normas pelas quais a companhia está submetida 

(convenções, tratados, CF, e Leis) e compromissos internacionais assumidos 

voluntariamente”. 

 
“Acredito que Compliance é Responsabilidade Social atuam como parceiros, porém 

possuem objetivos e atividades bastante distintas”. 

 

“A equidade e a ética precisam ser experienciais. Se a cultura da organização envolve 

seus agentes nesse clima de valores éticos, haverá motivação e comprometimento para 

que uma conduta semelhante seja desenvolvida por esses agentes em relação aos demais 

segmentos da sociedade”. 

 

“Ser humano tem que ser pensado enquanto capital simbólico, cultural muito importante 

para o mundo corporativo. Aliás, sem ele não há muito corporativo. Não temos um mundo de 

máquinas... ainda. Mais humanidades, direitos, respeito, justiça social, mais cooperativismo, 

menos empreendedorismo. A evolução de Darwin se deu mais por cooperação que por 

competição”. 

 

“As corporações precisam gerir melhor e responder melhor aos impactos socioambientais 

gerados, principalmente as indústrias mais agressivas, como as extrativistas. Outro ponto é 

que não adianta implementar ferramentas de compliance se há posições de muito poder nas 

corporações que, a depender do interesse, conseguirão burlar todas as regras para 

corromper a organização. Muitas vezes as ferramentas de compliance sobrecarregam os 

empregados comuns com burocracia e não combatem a corrupção. A questão é o poder 

concentrado, que é resolvido com aumento da democracia interna das organizações, por 

exemplo”. 

 

 
 



89 

 

“Conscientizar as pessoas de que responsabilidade social e compliance devem ser ações 

naturais e corriqueiras do dia a dia de quaisquer empresas e/ ou individuos. Parar de pensar 

que têm que cumprir as leis pressionados pelo pensamento de que se não o fizerem terão que 

arcar com prejuízos econômicos como multas, sanções... e fazê-lo só por este motivo. Saber 

que compliance faz parte da qualidade de vida dos cidadãos”. 

 

“Entre as praticas comuns adotadas pelas empresas, no contexto de Responsabilidade 

Social Corporativa, acredito que o diálogo permanente com a comunidade é a que tem 

apresentado os resultados mais efetivos, criando e promovendo canais de comunicação, 

presenciais e/ou interativos, o estabelecimento de vínculos de confiança através da 

transparência tem promovido de forma direta e eficaz as estratégias e normas de 

Compliance na nossa empresa.... bem como nos auferir aderência aos Princípios de 

Equador e ao Pacto Global”. 

 

“Deveriam ter ações que reforçassem as medidas disciplinares aplicadas em função do 

descumprimento das normativas de compliance, bem como divulgação no relatório de 

sustentabilidade número de denúncias encaminhadas, tratadas, e pontos de melhoria 

necessários. Treinamento para fiscais de contratos acerca dos aspectos de responsabilidade 

social envolvidos nas atividades do contrato, bem como reforçando os instrumentos 

normativos da organização e as consequências em função do não cumprimento. Ações em 

parceria das áreas de Compliance, RS, RH e Comunicação. É fundamental a 

interdisciplinaridade das áreas para efetividade das políticas e normativas de uma 

determinada organização”. 

 

“Primeiro, seja dado aos envolvidos conhecimento e possibilidade de sugestões das ações a 

serem implementadas. Com maior fiscalização externa por parte daqueles que são/serão 

impactados pelas ações propostas. Total transparência das ações propostas e dos resultados 

alcançados, sem direcionamento de interesses à justificar custos ou o trabalho realizado”. 

 

“Entendo que a responsabilidade social corporativa é cuidar para que o impacto no seu 

negócio principal tenha riscos mitigados e fortaleça uma sociedade ética e justa. As ações 

complementares de apoio às comunidades só terão sentido se o negócio principal estiver 

totalmente alinhado com os conceitos de RSC”. 

 

“As empresas ainda não estão maduras suficientemente para medir quantitativamente, nem 

para inserir compliance nos seus processos de desenvolvimento de projetos sociais. Há um 

longo caminho ainda a ser percorrido até que se possa deixar a ideia inicial de doação e 

filantropia que não pressupõe inicialmente um acompanhamento e uma quantificação dos 

recursos das empresas para se chegar a um modelo maduro de construção conjunta entre 

financiador e financiado a fim de se obter indicadores quantitativos e regras claras de 

compliance na área de responsabilidade social. Como é notório, o próprio termo RSC ainda 

carrega o estigma da responsabilidade apenas de um dos lados da ação”. 

 

“Primeiro deixando claro o tema e sua importância tanto para a organização, como para os 

seus funcionários. Após a sensibilização, acho importante os treinamentos, como também as 

punições e reforços para atitudes positivas e principalmente a divulgação das ações, 
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resultados, como também transparência em resultados como Auditorias internas e externas, 

correções realizadas e etc”. 

 

“Pensar em alguns pontos, como: 1. O tom que vem de cima(alta administração): 

disseminando a cultura do compliance. 2. Implemente a área: demonstre os benefícios e 

elimine os mitos para obter apoio. 3. Forme o time: busque as pessoas certas e os recursos 

adequados. 4. Mapeie e monitore: estabeleça metas de redução de riscos. 5. Comunique e 

treine: promova a transparência. 6. Dê voz a todos: garanta um canal de denúncias, 

investigue, resolva e reporte. 7. Calibre as condutas: incentivos e sanções — os mecanismos-

chave. 8. Avalie e evolua: estabeleça critérios de métrica e promova melhorias no seu 

programa. 9. Prove que você tem um programa: fórmula de sucesso e abrandamento de 

sanções. Espero ter ajudado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


