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RESUMO 

 

O processo de tomada de decisão presente em todas as organizações é fator de 
referencia ao sucesso ou insucesso das mesmas. Contudo esse processo tem feito com 
que as organizações busquem medidas de controle para amenizar as variáveis cognitivas 
do tomador de decisão. O compliance, através do código de conduta, tem sido muito 
utilizado pelas organizações para regulamentar seus valores e posicionamento perante a 
sociedade inserida, e com isso, diminuir as incertezas concernentes ao processo de 
tomada de decisão. Este estudo se propôs a analisar o impacto do compliance no 
processo de tomada de decisão em uma empresa multinacional do ramo siderúrgico 
através de questionário. Verificou-se que de fato, os gestores sofrem influência do 
compliance nas decisões tomadas em seu dia-a-dia e são orientados por este a decidir 
sempre focados nas diretrizes maiores da empresa. 

 

 

Palavras-chave : Tomada de decisão. Ética empresarial. Compliance. 
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ABSTRACT 

 

The process of making this decision in all organizations is the factor to success or failure in 
business. However this process ensures that organizations seek control measures to 
settle the cognitive variables of the decision maker. The compliance by the code of 
conduct, has long been used by organizations to regulate their values and positioning in 
society operates, and thus, reduce concerning the decision-making process uncertainties. 
This study aimed to analyze the impact of compliance on the decision-making process in a 
multinational company in the steel industry through a questionnaire. It was found that in 
fact, managers are influenced by the compliance of decisions taken in their day-to-day and 
are guided by it to decide focused on the company’s major guidelines.  
 
 
Keywords : Decision-making. Business ethics. Compliance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente competitividade entre as organizações, tanto no mercado nacional, 

como no mercado internacional, leva a busca por controles ainda mais efetivos de gestão. 

Controles para amenizar impactos de fatos inesperados, diminuir custos e maximizar 

lucros. 

 Dessa forma, as organizações se deparam diariamente com a necessidade de 

depositar em seus gestores a responsabilidade de tomar decisões, para a 

operacionalização cotidiana do negócio. Esse processo de tomada de decisão é 

complexo, pois envolvem variáveis cognitivas, técnicas, sentimentais, por afinidade e 

legais (SIMON, 1997). 

Na eminência de amenizar os efeitos das variáveis nesse processo de tomada de 

decisão que tem impacto nos resultados da empresa, surge o compliance, que é um 

conjunto de normas, tanto técnicas quanto éticas, que orientam e regulamentam através 

de códigos de conduta o processo de tomada de decisão diário das organizações.  

Esta pesquisa se propôs a analisar, através de coleta de dados, se no processo de 

tomada de decisão dos gestores de uma multinacional do segmento de siderurgia existe a 

influência do compliance; sendo este o objetivo geral da pesquisa. Os objetivos 

secundários são construir um questionário para levantamento das informações 

necessárias para responder o problema de pesquisa e levantar referencial teórico sobre 

os temas, tomada de decisão, ética empresarial e compliance, apresentar os conceitos e 

características de compliance e descrever os fatores e critérios do processo de tomada de 

decisão. Nesta pesquisa foi realizado um estudo de caso numa prestadora de serviços do 

ramo siderúrgico, analisando, entre outros aspectos relevantes, o código de conduta da 

mesma.  
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  TOMADA  DE DECISÃO 

 

Tomada de decisão de acordo com Buchanan e O´Connell (2006) é uma expressão 

inserida no mundo dos negócios por Chester Barnard, oriunda do termo simples, “tomar 

decisão”. A tomada de decisão encontra-se em todos os níveis nas organizações, desde a 

decisão estratégica, do alto gestor, até a decisão chamada de despacho ou liberação, do 

cotidiano. Tomar decisões faz parte de toda tarefa desempenhada pelos gerentes. 

Segundo Jones e Jennifer (2008), os gerentes tomam uma série de decisões toda vez 

que planejam, organizam, dirigem ou controlam atividades organizacionais.  

Nas organizações as pessoas frequentemente precisam tomar decisões em 

situações diversas e que envolvem problemas variados. Para tanto, se norteiam de 

acordo com suas experiências, seus valores e crenças, e seus conhecimentos 

técnicos para decidirem por algo; é o que afirmam os autores Gontijo e Maia (2004). 

Deste modo entende-se que no processo de tomada de decisão existe a presença de 

fatores cognitivos. 

Apesar de considerado muitas vezes lógico, o processo de tomada de decisão tem 

limitadores - aquilo que está fora da compreensão - o que faz com que o processo de 

tomada de decisão seja limitado ou mesmo chamado de racionalidade limitada. O 

processo de tomada de decisão é influenciado por diversas variáveis, sendo o individuo 

tomador de decisão e o ambiente que lhe cerca influenciadores diretos nesse processo. 

Inúmeras variáveis que cercam o processo de tomada de decisão fazem deste algo 

incerto, seja no cotidiano das pessoas decidindo suas vidas ou dentro das organizações 

(SIMON, 1997). Deste modo, é importante que as organizações lancem mão de medidas 

que possibilitem minimizar as incertezas nos processos de tomada de decisão.  

As incertezas do processo de tomada de decisão surgem porque os tomadores de 

decisão também são influenciados por emoções e este tipo de variável, diante da maneira 

com que cada indivíduo pode lidar com seus sentimentos, torna-se mais complexo, 

incerto e consequentemente de maior risco para a organização. Buchanan e O´Connell, 

(2006) afirmam que Antônio Damásio recorre ao estudo de pessoas com lesões no 

cérebro para mostrar que na falta de emoção é impossível tomar qualquer decisão; e 

ainda, critica Descartes dizendo que a derrocada do homem racional ameaça a confiança 
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em nossas decisões. Deste modo assume-se a presença e relevância da emoção, como 

fator cognitivo, no processo de tomada de decisão. 

A utilização de ferramentas para apoio a tomada de decisão, segundo Simon 

(1997) se dá, pois o homem economista trabalha com o cenário de um mundo perfeito, 

onde as opções para a tomada de decisão são claras e previsíveis.  

Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) completa que esse “homem economista” 

minimiza a relevância de variáveis menos importantes para tomar suas decisões, 

considerando apenas aquilo que lhe parece relevante para dado caso. Trabalha com um 

modelo simplificado da realidade, criando um cenário satisfatório para a tomada de 

decisão, eliminando ou minimizando variáveis julgadas irrelevantes. 

No processo de tomada de decisão, Turban e Aronson (1998), destacam os tipos 

de problema, e como a tomada de decisão para cada um deles deve ser estruturada. O 

autor classifica os problemas em três categorias: não-estruturados, semi-estruturados e 

estruturados. Os problemas não-estruturados são aqueles onde não há critérios pré-

definidos para a tomada de decisão relacionada a esses problemas, problemas semi-

estruturados são aqueles definidos, onde há, contudo, variáveis onde não há certeza e 

por fim os problemas estruturados são aqueles bem definidos, onde todas as variáveis 

para se chegar a uma decisão são conhecidos.  

Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) diferenciam as decisões por níveis 

estratégico, tático e operacional. Aquelas decisões para dois ou cinco anos enquadram-se 

no nível estratégico. As de nível tático são de dois meses até dois anos. O nível 

operacional é caracterizado pelo autor como decisões de dias até alguns meses.  

Não apenas Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) caracterizam os níveis de 

decisão, para complementar, verifica-se que o autor Ansoff (1977) afirma que decisão 

estratégica se preocupa principalmente com problemas externos, ou com a empresa e 

seu ambiente; as decisões táticas preocupam-se com a estruturação dos recursos da 

organização, visando melhores resultados e que as decisões operacionais visam 

maximização de eficiência do processo de conversão dos recursos, a rentabilidade das 

operações correntes.  

Deste modo obtém-se o quadro I, que apresenta de forma sucinta os níveis de 

decisão. 
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Quadro I – Níveis de decisão. 

Estratégico Tático  Operacional 

Longo prazo Médio prazo Curto prazo 

Problemas externos, ou com a 
empresa e seu ambiente. 

Estruturação dos recursos 
da empresa, visando 
melhores resultados. 

Maximizar a eficiência 
do processo de 
conversão dos 

recursos, a 
rentabilidade das 

operações correntes. 
Fonte: Adaptado de Ansoff (1977) e Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) 

Ao gerenciar o ambiente organizacional, além das oportunidades e ameaças 

decorridas do meio externo, os gerentes precisam lidar também com oportunidades e 

ameaças de dentro da organização, que podem surgir durante a utilização dos recursos 

organizacionais. Para isso, eles devem tomar decisões, ou seja, devem selecionar uma 

solução diante de um conjunto de alternativas.  

Conforme Jones e Jennifer (2008) tomada de decisão é o processo onde os 

gerentes respondem às oportunidades e ameaças que os acareiam ao analisar 

alternativas e fazer determinações sobre fins organizacionais e modos de ação 

específicos. A tomada de decisão em resposta às oportunidades ocorre quando os 

gerentes buscam maneiras de aprimorar o desempenho organizacional para beneficiar 

clientes, funcionários e outros stakeholders. Já a tomada de decisões em resposta a 

ameaças ocorre quando eventos dentro ou fora da organização estão afetando 

adversamente o desempenho organizacional e os gerentes estão buscando maneiras de 

aumentar o desempenho.  

Jones e Jennifer (2008) listam seis passos que os gerentes devem seguir para 

tomar uma boa decisão. O primeiro deles é reconhecer a necessidade de uma decisão, 

posteriormente criar alternativas. O terceiro passo consiste em avaliar as alternativas 

levantadas para verificar a viabilidade e então escolher entre as alternativas. O quinto 

passo é implementar a alternativa escolhida e por fim aprender com o feedback. Ressalta-

se que ao gerar o conjunto de alternativas os gerentes devem avaliar as vantagens e 

desvantagens de cada uma delas.  

Para Jones e Jennifer (2008) em geral gerentes bem-sucedidos usam quatro 

critérios para avaliar os prós e contras de modos alternativos de ação. Deste modo, foi 
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elaborado o quadro II que apresenta tais critérios, que devem ser considerados 

simultaneamente.  

 

Quadro II – Critérios para escolha de alternativas no processo decisório.  

Legalidade Ética Viabilidade 
econômica Aplicabilidade 

Gerentes 
necessitam garantir 

que um modo de 
ação possível é 

legal e que não irá 
transgredir 
qualquer lei 
doméstica e 

internacional ou 
regulamentações 
governamentais. 

Gerentes devem 
garantir que um 
modo de ação 

possível é ético e 
não depreciará 

qualquer 
stakehokder.  

Gerentes devem 
resolver se as 

alternativas podem 
ser realizadas, 

dados os objetivos 
de desempenho da 

organização. 
Efetuam análise 

custo-benefício das 
várias alternativas 
para determinar 
qual delas terá a 

melhor 
compensação 

financeira líquida. 

Gerentes devem 
decidir se têm as 
capacidades e 

recursos 
necessários para 

implementar a 
opção, e devem ter 
confiança de que 

ela não irá 
ameaçar o 

cumprimento de 
outras metas 

organizacionais. 

Fonte: Adaptado de Jones e Jennifer (2008) 

A última etapa no processo de tomada de decisão é aprender com o feedback. Os 

gerentes devem fazer uma análise retrospectiva para ver o que podem aprender com 

sucessos ou fracassos anteriores. Aprendendo com a experiência para que não cometam 

os mesmos erros repetidamente. Jones e Jennifer (2008) afirmam que é aceitável que os 

gerentes que normalmente lutam para aprender com os fracassos e sucessos 

antecedentes aperfeiçoem sucessivamente as decisões que tomam. Um bom 

aprendizado pode ocorrer quando as decorrências das decisões são medidas, e essa 

avaliação pode ocasionar benefícios.  

Grandes organizações se preocupam com os fatores influenciadores no processo 

decisório de seus colaboradores, isso se dá para tornar os problemas cada vez mais 

estruturados, ou seja, promover dentro das organizações a máxima racionalização de 

seus indivíduos, conduzindo a tomada de decisão de forma que a empresa esteja sempre 

orientada a um padrão pré-estabelecido. 

Para amenizar as incertezas decorrentes do processo de tomada de decisão, as 

organizações buscam criar modelos de decisão ou padrões de decisão, seja com 

ferramentas de apoio a decisão, ou com padrões pré-estabelecidos destas para que seja, 

maximizada a previsibilidade no processo de resolução de problemas e tomada de 

decisão (SHIMIZU, CARVALHO E LAURINDO 2006). Uma das ferramentas que as 
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organizações fazem uso para esse processo é a adoção de uma norma interna, um 

código de conduta para orientar seus colaboradores no processo de tomada de decisão. 

Algumas organizações se orientam através do compliance, e buscam através deste, 

minimizar as incertezas do processo de tomada de decisão. 

 

2.2. COMPLIANCE  

 

Conforme Coimbra e Manzi (2010), compliance vem do verbo em inglês to 

comply, que significa cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe foi imposto. 

Compliance é o dever de cumprir, de estar em conformidade - conformidade com a 

legislação e regulamentação aplicável ao negócio, código de ética e políticas da 

instituição - e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades 

da Instituição, dando maior e melhor controle das informações.  

Segundo Arruda, Whitaker e Ramos (2009) o compliance é uma ferramenta 

utilizada pelas empresas para estabelecer suas diretrizes, orientar as decisões e os 

processos e orientar colaboradores e diretores no processo de condução da empresa. 

Ainda segundo o mesmo autor, uma empresa orientada pelo compliance, estabelece 

junto a seus colaboradores as posturas que ela espera dos mesmos. 

A área de compliance em uma organização tem a missão de assegurar a 

existência de políticas e normas, pontos de controle nos processos para diminuir 

riscos, além disso, a área também é responsável por emitir relatórios que visem 

melhorias nos controles internos e práticas saudáveis para a gestão de riscos 

operacionais. O compliance orienta a empresa em todas as suas relações, sejam elas 

internas, sobre a postura dos seus colaboradores, sejam elas externas, que fala sobre 

sua relação com a sociedade ao seu redor (GOMES, 2008). Com isso, um objetivo 

claro do compliance, é garantir que a empresa por ele orientada, cumpra as leis de 

onde ela está estabelecida, tanto na parte jurídica, fiscal, tributária, ambientais, de 

forma a evitar desvio ou erros de procedimentos, para que haja assim, maior clareza 

das informações.  

Conforme Coimbra e Manzi (2010) organizações não orientadas pelo 

compliance, pode incorrer em problemas de gestão gerando, custos extras, danos à 

reputação da organização, dos seus funcionários e perda de valor da marca, má 

alocação de recurso e redução da eficiência e da inovação, cassação da licença de 
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operação, sanções administrativas, pecuniárias e dependendo do caso, criminais às 

organizações e aos indivíduos e custos secundários e não previstos, portanto é 

possível afirmar que o compliance é um orientador ético para a empresa em busca de 

seus objetivos, mesmo que esses sejam financeiros.  

O autor Gomes (2008) salienta ainda que a importância do compliance é 

adicionar segurança e controle interno e externo dentro da instituição, alcançando 

assim maior clareza nas tomadas de decisões e no aumento do valor do intangível.  

Uma das premissas do compliance é que “o sucesso das organizações é 

extremamente dependente da admiração e da confiança pública, refletida no valor de 

suas marcas, investidores, clientes e funcionários”. (COIMBRA; MANZI, 2010).  

É importante destacar que o compliance é formado por uma série de 

regulamentos que regem e orientam a organização em todas as suas relações. Um 

importante regulamento desses é o código de conduta, destinado a orientar o 

comportamento e relação entre os colaboradores da organização (GOMES, 2008). 

A criação de um código de conduta para as organizações é uma orientação do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009), segundo Securato 

(2003), as empresas tem se preocupado em criar códigos de conduta como o objetivo 

de manter diante da sociedade uma boa reputação, principalmente as empresas de 

capital aberto. Segundo Stevens (2008) os códigos de conduta começaram a surgir 

com mais frequência nos EUA na década de 1970, na tentativa das empresas de 

estabelecer padrões éticos para seu funcionamento. Nesta ocasião, uma série de 

fraudes ocorria em empresas norte americanas, e a imagem destas estava sendo 

comprometida. 

Para Azevedo et al (2014, p. 2-13), o código de ética dá as organizações uma 

série de vantagens, e o autor as descreve da seguinte forma: 

“[...] o código de ética elaborado pela própria organização pode ajudar 
no cumprimento das suas responsabilidades sociais. Tais códigos, 
quando bem fundados, isto é, quando contém efetivos princípios 
morais, e não apenas simples idéias inalcançáveis, são interiorizados 
pelos membros da organização, de modo que, além de aplicáveis em 
situações conflitivas, possibilitam assegurar que todo aquele que o 
subscreve agirá ética e moralmente.” 

O código de conduta é um compromisso da organização com a sociedade, um 

documento onde a empresa diz como irá alcançar seus objetivos, seus limites e 

valores e aquilo que ela espera que sejam valores para seus colaboradores também. 

(AZEVEDO et al, 2014).  
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Portanto, é correto afirmar que no processo de tomada de decisão, onde nem 

sempre ferramentas lógicas poderão ser utilizadas para o apoio, e o tomador deverá 

fazê-lo baseado em seus valores, o compliance, através do código de conduta, 

objetiva ser um delineador desse processo decisório. 

 

2.3. ÉTICA  EMPRESARIAL  

 

A evolução histórica da ética empresarial acompanhou a evolução do 

desenvolvimento econômico. Porém, o conceito e a prática da ética empresarial 

estabeleceram-se, principalmente, durante o século XX. Na primeira metade do século, os 

avanços no tema podem ser vistos no estabelecimento de leis trabalhistas, nas lutas em 

prol dos direitos civis e no início de atividades em prol da defesa do meio-ambiente, mas 

foi somente na segunda metade do século XX que a ética empresarial ganhou 

importância. O Quadro III mostra um resumo da evolução da ética empresarial no século 

XX baseado nos estudos de Heemann (1998).  

 

Quadro III – Evolução da ética empresarial no sécul o XX - anos 60 e 70. 

Período Contexto 

Década de 1960 

 
Surge nos Estados Unidos a Consumer's Bill of 
Rights (equivalente ao Código do Consumidor). No 
final dessa mesma década, o governo norte-
americano assume compromissos de prover ao 
cidadão de seu país certo grau de estabilidade 
econômica. Aumentando a fiscalização e o rigor de 
seu controle sobre as empresas visando evitar 
atividades consideradas ilícitas e antiéticas. 
 

Década de 1970 

 
Marcada pelo aumento do interesse público nas 
questões organizacionais. Muitos estudiosos 
iniciaram pesquisas que visavam relacionar a teoria 
ética ao campo empresarial. Durante esse período 
questões importantes receberam destaque como a 
segurança de produtos, a preservação do meio 
ambiente, subornos, cartéis ou a publicidade 
enganosa, alertando o grande público da 
necessidade de se cobrar das empresas um 
comportamento mais correto e justo em relação à 
sociedade. 
 

Fonte: Adaptado de Heemann (1998). 
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Quadro IV – Evolução da ética empresarial no século  XX - anos 80 e 90. 

 
Período Contexto 

Década 
de 1980 

Somente a partir dos anos 80, as grandes empresas aderem aos 
conceitos e à necessidade de plenamente vivenciar a ética 
empresarial. Nesta época a ética empresarial passou a ser 
associada ao conceito de responsabilidade social. Muitas pessoas 
acreditam que quando falamos em responsabilidade social nos 
referimos tão somente as ações éticas e filantrópicas, porém o 
âmbito desses compromissos é maior, pois atinge também os 
compromissos legais e econômicos dessas instituições.  

Década 
de 1990 

Houve ampliação do escopo da Ética Empresarial, universalizando o 
conceito. A lnternational Society for Business, Economics, and 
Ethics (ISBEE) foi criada com a intenção de formar um fórum 
adequado para discussão do tema. Ao final da década alguns 
desafios puderam ser identificados com a percepção de que a ética 
deve ser vivida em uma enorme variedade de ambientes 
empresariais, em que a importância do clima moral pode diferir de 
país para país. 

Fonte: Adaptado de Heemann (1998). 

Atualmente, a abordagem ética no contexto empresarial vem ganhando destaque, 

tanto por parte das próprias empresas quanto pelos estudiosos. De acordo com Boeira 

(2004) as práticas e discussões vêm avançando há anos sobre a temática da ética no 

ambiente empresarial. Ainda acrescenta que a ética observa a moral; os bons costumes e 

valores morais de conduta do homem. Em termos filosóficos trata a qualificação do bem e 

do mal, segundo Nietzsche & Pflüger (2005). Por senso comum as pessoas tendem a 

simplificar o entendimento acerca do tema como sendo a prática do “fazer bem”, é o que 

afirmam Ponchirolli e Souza Lima (2006) e ainda, que o debate em torno da ética está a 

cada dia mais intenso e distante da uniteralidade do senso comum. Deste modo, torna-se 

necessário entender de modo mais aprofundado a ética e sua relação com as 

organizações.  

Por definição etimológica a ética, termo proveniente do vocábulo grego ethos, pode 

ser compreendido como um conjunto de regras de conduta. É definida por Ferreira (1998, 

p. 733) como o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível 

de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada 

sociedade, seja de modo absoluto.  

Sendo assim pode-se compreender que a ética é construída por uma sociedade 

com base nos valores históricos e culturais; e mais, o julgamento do que é antiético (que 
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não segue a ética da sociedade a qual pertence) pode variar em determinados grupos ou 

locais específicos.  

Ética como ciência estuda o comportamento moral dos homens em sociedade 

(NALINI, 2008). Mesmo a ética estando ligada ao sentimento de justiça de certa 

sociedade ela não pode ser confundida com lei, uma vez que lei é uma regra estabelecida 

por direito e uma obrigação. Determinadas ações serão julgadas éticas ou antiéticas por 

um conjunto de indivíduos, podendo ser funcionários, clientes e comunidade, ou seja, 

internos ou externos à organização – stakeholders – que, examinando tal conduta 

formarão opiniões favoráveis  ou desfavoráveis à organização. Desta forma, a sociedade 

é influenciada e responde  aceitando ou rejeitando o comportamento da empresa.  

Filósofos de diferentes épocas e estudiosos de áreas diversas de conhecimento 

analisam os dilemas éticos que passam as pessoas. Segundo Ponchirolli e Souza Lima 

(2006) à luz dos filósofos David Hume (1999), Nietzsche e Sartre, acredita que existe um 

distanciamento entre a teoria e a prática ao assegurar que é por meio dos mesmos que 

herdamos a capacidade crítica de notar o abismo existente entre o que é falado e o que é  

efetivamente feito em prol da ética nas empresas. Ainda segundo Ponchirolli e Souza 

Lima (2006) a relevância da investigação ética está entre os valores universais e valores 

individuais, ou seja, aquilo que é tido no de modo generalizado como bem geral e o valor 

propriamente do indivíduo.  

Conforme Kreitlon (2004, p. 1- 6) o surgimento da ética empresarial como área de 

estudos está intimamente ligado à evolução do sistema econômico, bem como às 

mudanças por que passaram as sociedades industriais no último século. Afirma ainda que 

embora no Brasil fale-se cada vez mais a respeito de ética nos negócios, frequentemente 

os pressupostos teóricos subjacentes a esse debate não clarificam certas afiliações 

ideológicas, pois tanto as corporações quanto certa quantia de trabalhos na área 

acadêmica estão mais preocupados em demonstrar empiricamente as aplicações do 

conceito do que em identificar as visões de mundo que o sustentam.  

De acordo com North (1990, p. 15) os economistas neoclássicos ignoram aspectos 

comportamentais ao enfatizarem a teoria de maximização dos lucros, por isso afirma:  

“[...] como a literatura em economia experimental demonstra, o 
comportamento humano é claramente mais complexo do que o 
representado por esta pressuposição comportamental simplista". 

A adoção de valores éticos dentro das empresas somente terá importância e 

justificativa se houver fundamentação sob uma ótica filosófica, ou seja, que explique a 

razão de existência da mesma no ambiente organizacional. É o que afirmam Whitaker 
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(2001), quando diz que valores éticos nas organizações não deveriam ser vistos como um 

conjunto de regras que possibilitam contribuir para o resultado econômico da organização, 

mas como algo que representa um valor em si, independentemente do resultado 

econômico da organização. Isto porque pressupõe-se que embora o desempenho 

econômico seja algo indispensável para a sobrevivência e perpetuação da empresa os 

valores éticos devem prevalecer, não permitindo que haja inversões de valores.  

Uma virtude, em essência, é um valor incorporado e moldado como ação 

(SOLOMON, 2000, p.103). 

Zylbersztajn (2002) conclui em seu ensaio teórico sobre organização ética que “o 

comportamento ético representa um valor da sociedade moderna; mas que existem falhas 

no comportamento ético dos indivíduos, das organizações e das sociedades”. Onde 

houver a interferência humana há suscetibilidade a falhas.  

 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Considerando a classificação metodológica de Gil (1991), Vergara (2000) e Silva 

(2004), este estudo é caracterizado quanto a natureza, como uma pesquisa básica, para 

gerar conhecimento, quanto aos objetivos, se trata de uma pesquisa exploratória, pois 

visa investigar as relações entre tomada de decisão e compliance, também pode ser 

caracterizada como uma pesquisa descritiva, pois os dados levantados, foram registrados 

sem a interferência do autor. Podemos classificar ainda quanto aos procedimentos 

técnicos como uma pesquisa de campo (LAKATOS, 1991), onde o referencial teórico foi 

construído através de pesquisa bibliográfica.   

Para concretização do estudo, foi aplicado questionário com cinco gestores num 

universo de cinco cargos de liderança existentes na filial de uma multinacional do 

segmento de siderurgia, sendo assim, todo o público-alvo do estudo foi abrangido pelo 

questionário. A unidade em questão fica localizada no município de Volta Redonda, 

interior do estado do Rio de Janeiro/RJ.  

O nome da empresa não foi informado no presente estudo, pois a organização em 

questão orientou não fazê-lo. O que ficou subentendido pelo autor do presente estudo a 

falta de desejo da empresa em ter seu nome divulgado. Diante da necessidade de obter 

resultados mais próximos da realidade e em função dos entrevistados trabalharem na 



21 

 

empresa, seus nomes foram mantidos em sigilo. Por isso, serão chamados de Gestor A, 

Gestor B, Gestor C, Gestor D e Gestor E para que sejam identificados no estudo.  

Antes da entrega do questionário cada um dos gestores foi consultado e todos 

concordaram em participar da pesquisa. Os cinco questionários foram distribuídos on line 

ao público-alvo em maio de 2014. Não foi informado aos mesmos para quantas pessoas 

nem quais pessoas os questionários abrangeram, para evitar que um gestor pudesse 

influenciar na resposta do outro e também para manter o sigilo dos gestores dentro do 

ambiente organizacional. Os questionários respondidos foram coletados on line em maio 

de 2014.  

Tendo em vista que a tomada de decisão no nível gerencial é mais evidente no 

cotidiano dos colaboradores com cargos mais elevados, pressupõe-se que o objetivo da 

pesquisa seria alcançado entrevistando os gestores - pessoas com cargos de liderança.  

O questionário aplicado teve como objetivo, sobretudo, analisar se no processo 

de tomada de decisão dos gestores de uma multinacional do segmento de siderurgia 

existe a influência do compliance. 

 

Quadro V – Objetivo das perguntas inseridas no ques tionário – Pergunta 1 a 4 

Pergunta Objetivo Referência 

1. Que tipos de decisões você toma no 
seu cotidiano na organização? 

Verificar quais tipos de 
decisões tomam os gestores 
escolhidos para responderem 
ao questionário. 

Shimizu (2006)  

2. No seu entendimento o que é ética no 
ambiente organizacional? 

Verificar se o público 
entrevistado tem algum 
conhecimento do que é ética 
empresaria para a organização. 

Boeira (2005)  

3. No seu entendimento o que é 
compliance para a empresa que 
trabalha? 

Verificar se o público 
entrevistado tem algum 
conhecimento do que é o 
compliance para a organização. 

Coimbra e Manzi 
(2010).  

4. Você já precisou recorrer ao código 
de conduta para esclarecer alguma 
dúvida na hora de tomar uma decisão? 

Partindo do pressuposto que o 
autor sabe que a e empresa 
possui código de conduta fez-
se  necessário verificar se o 
entrevistado recorre o código 
de conduta antes de tomar uma 
decisão.  

Gomes (2008) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro VI – Objetivo das perguntas inseridas no que stionário – Pergunta 5 a 10 

Pergunta Objetivo Referência 

5.      Existe algum canal de 
comunicação específico do compliance 
para solucionar dúvidas sobre dilemas 
éticos e/ou conflitos de interesse? 

Saber se a empresa 
disponibiliza canal de 
comunicação para que os 
funcionários possam esclarecer 
dúvidas quanto ao compliance. 

Gomes (2008) 

6.   Você se sente confortável para 
tomar decisões que envolvem dilemas 
éticos sozinho ou recorre a algum 
suporte de compliance? 

Saber como o entrevistado se 
sente seguro para tomar 
decisões sozinho. 

Gomes (2008) 

7.      Com que frequência você recebe 
treinamento do código de conduta e 
outros relacionados ao compliance?  

Conhecer a frequência com 
que a empresa treina os 
colaboradores.  

Gomes (2008) 

8.      As ações punitivas contra 
problemas éticos na organização são 
divulgadas junto aos demais 
funcionários para servir de exemplo? 

Saber se o entrevistado 
conhece os problemas 
relacionados ao compliance 
dentro da organização.  

Jones e Jennifer 
(2008)   

9.  Você já se deparou com alguma 
situação em que a ação que julgava 
necessária fosse conflitante com a 
recomendada pelo compliance? 

Saber se o entrevistado já 
passou por situações que 
houve conflito ético. 

Buchanan, 
O´Connel (2006), 
Azevedo et al 
(2014) 

10. Já deixou de fazer negócio com 
clientes ou fornecedores por acreditar 
que poderia ter problemas com 
compliance? 

Saber se o entrevistado já 
passou por situações que 
houve conflito ético. 

Buchanan, 
O´Connel (2006), 
Azevedo et al 
(2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4. RESULTADOS  

 

Os dados obtidos foram utilizados, em conjunto com as informações da revisão 

da bibliográfica, na elaboração do questionário e na análise dos resultados.  

Na primeira pergunta “Que tipos de decisões você toma no seu cotidiano na 

organização?” todos os gestores responderam que tomam decisões de curto e médio 

prazo, ou seja, decisões táticas e operacionais. Deste modo permitiu esclarecer que tipo 

de decisões tomam os gestores escolhidos, o público-alvo do questionário foi plenamente 

alcançado. 
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Quadro VII – Tipos de decisões. 

Pergunta  Gestor A  Gestor B  Gestor C  Gestor D  Gestor E  

1. Que tipos de 
decisões você 
toma no seu 
cotidiano na 
organização? 

b) 
Principalmente 
decisões 
táticas e 
operacionais, 
de curto e 
médio prazo 
(para dias e 
meses, até 
dois anos). 

b) 
Principalmente 
decisões 
táticas e 
operacionais, 
de curto e 
médio prazo 
(para dias e 
meses, até 
dois anos). 

b) 
Principalmente 
decisões 
táticas e 
operacionais, 
de curto e 
médio prazo 
(para dias e 
meses, até 
dois anos). 

b) 
Principalmente 
decisões 
táticas e 
operacionais, 
de curto e 
médio prazo 
(para dias e 
meses, até 
dois anos). 

b) 
Principalmente 
decisões 
táticas e 
operacionais, 
de curto e 
médio prazo 
(para dias e 
meses, até 
dois anos). 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Na segunda pergunta “No seu entendimento o que é ética no ambiente 

organizacional?” as respostas foram distintas entre os entrevistados. Um gestor (B) 

respondeu que seu entendimento sobre ética no ambiente organizacional consistia num 

conjunto de regras de conduta a serem seguidas na organização. Ou seja, para ele a 

ética tem uma visão limitada e nada filosófica. Os demais (A, C, D e E)  responderam que 

consistia basicamente em qualificar o bom e o ruim para a empresa e stakholders, que é 

justamente a vertente filosófica da ética. A entendida pelos estudiosos da área de 

filosofia, conforme referencial citado anteriormente, como necessária para compreender a 

importância da ética no contexto organizacional. 

 

Quadro VIII – Conhecimento sobre ética empresarial.   

Pergunta  Gestor A  Gestor B  Gestor C  Gestor D  Gestor E  
2. No seu 
entendimento o que 
é ética no ambiente 
organizacional? 

b) 
Basicamente 
é o que 
qualifica o 
bom e o ruim 
para a 
empresa e 
stakholders. 

a) Um 
conjunto de 
regras de 
conduta a 
serem 
seguidas na 
organização. 

b) 
Basicamente 
é o que 
qualifica o 
bom e o ruim 
para a 
empresa e 
stakholders. 

b) 
Basicamente 
é o que 
qualifica o 
bom e o ruim 
para a 
empresa e 
stakholders. 

b) 
Basicamente 
é o que 
qualifica o 
bom e o ruim 
para a 
empresa e 
stakholders. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

A terceira pergunta “No seu entendimento o que é compliance para a empresa que 

trabalha?” as respostas, assim como na anterior, foram distintas. Tendo em vista que os 

conceitos apresentados pelo referencial teórico de compliance o entendimento do mesmo 
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extrapola a organização e regras de conduta, ou seja, abrange também o que é externo e 

relaciona-se com a organização, somente dois entrevistados demonstraram conhecimento 

do que é compliance para a organização. Um dos gestores se destaca respondendo que 

acredita que o compliance na organização é um conjunto de burocracias. Isto possibilita 

entender que não só o mesmo não compreende o alcance do compliance como também 

faz crítica relacionada à burocracia, talvez pela maneira com que a empresa conduza o 

assunto junto aos colaboradores. A visão que os funcionários têm do compliance é fruto 

da maneira com que a empresa trata o assunto no ambiente organizacional. Sendo dois 

os entrevistados que responderam com uma visão equivocada do assunto, pois acreditam 

que resume-se num conjunto de regras, ou seja, possuem uma visão de compliance 

voltada apenas para o código de conduta. 

 

Quadro IX – Conhecimento sobre compliance. 

Pergunta  Gestor A  Gestor B  Gestor C  Gestor D  Gestor E  
3. No seu 
entendimento o que 
é compliance para a 
empresa que 
trabalha? 

c) 
Conformidade, 
ou seja, seguir 
as leis e 
regulamentos 
internos e 
tambem 
externos.   

a) Um 
conjunto de 
regras a 
serem 
seguidas na 
organização. 

a) Um 
conjunto de 
regras a 
serem 
seguidas na 
organização. 

b) Um 
conjunto de 
burocracias 
que me 
atrapalham a 
trabalhar. 

c) 
Conformidade, 
ou seja, seguir 
as leis e 
regulamentos 
internos e 
tambem 
externos.        

Fonte: Resultados da pesquisa 

Já no quarto questionamento “Você já precisou recorrer ao código de conduta para 

esclarecer alguma dúvida na hora de tomar uma decisão?” apenas um gestor (E) afirmou 

que não precisou recorrer ao código de conduta. Sendo que todos os demais gestores 

afirmaram que de um modo ou de outro precisaram recorrer ao código de conduta para 

esclarecer alguma dúvida ou certificar-se de algo na hora de tomar uma decisão. O gestor 

(D) destacou-se informando que já precisou recorrer, no entanto, apenas para confirmar 

se estava tomando a atitude correta; trata-se apenas de uma confirmação. Com isto, 

pode-se compreender que há uma influencia do compliance, com a ferramenta do código 

de conduta, no processo de tomada de decisão.  
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Quadro X – Consulta ao código de conduta.  

Pergunta  Gestor A  Gestor B  Gestor C  Gestor D  Gestor E  
4. Você já precisou 
recorrer ao código de 
conduta para 
esclarecer alguma 
dúvida na hora de 
tomar uma decisão? 

a) Sim, já 
precisei fazer 
uso ao tomar 
uma decisão. 

a) Sim, já 
precisei fazer 
uso ao tomar 
uma decisão. 

a) Sim, já 
precisei fazer 
uso ao tomar 
uma decisão. 

c) Sim, mas 
apenas para 
me certificar 
de que estou 
tomando a 
atitude 
correta.  

d) Não, 
utilizo 
apenas nos 
treinamentos 
de código de 
conduta. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Na quinta pergunta do questionário que é: “Existe algum canal de comunicação 

específico do compliance para solucionar dúvidas sobre dilemas éticos e/ou conflitos de 

interesse?”, foi possível saber que a empresa disponibiliza canal de comunicação para 

que os funcionários possam esclarecer dúvidas quanto ao compliance, pois a resposta 

afirmativa foi unânime. Ou seja, todos os gestores (A, B, C, D e E) sabem da existência 

do canal de comunicação. 

 

Quadro XI – Canal de comunicação. 

Pergunta Gestor A Gestor B Gestor C Gestor D Gestor E 
5.      Existe algum 
canal de comunicação 
específico do 
compliance para 
solucionar dúvidas 
sobre dilemas éticos 
e/ou conflitos de 
interesse? 

a) Sim. a) Sim. a) Sim. a) Sim. a) Sim. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Com relação ao sentimento dos gestores diante de decisões que envolvem dilemas 

éticos os entrevistados responderam a sexta pergunta, em sua maioria, informando que 

não se sentem à vontade para tomar decisões que envolvem dilemas éticos sozinhos. 

Sendo que um dos entrevistados informou não saber responder esta pergunta, 

apresentando incerteza. Ou seja, quase todos os gestores não se sentem à vontade. 

Podem recorrer a algum suporte de compliance ao tomarem uma decisão que envolve 

dilemas éticos. 
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Quadro XII – Segurança nas decisões.  

Pergunta Gestor A Gestor B Gestor C Gestor D Gestor E 

6.   Você se sente 
confortável para tomar 
decisões que envolvem 
dilemas éticos sozinho 
ou recorre a algum 
suporte de compliance? 

b) Não, não me 
sinto. 

b) Não, não me 
sinto. 

b) Não, não me 
sinto. 

c) Não sei 
responder a 
essa pergunta. 

b) Não, não me 
sinto. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Com o objetivo de conhecer a frequência com que a empresa treina os 

colaboradores todos estavam atentos a periodicidade dos treinamentos e foram 

unânimes em afirmar que recebem o treinamento anual. Sendo assim a sétima 

pergunta foi devidamente esclarecida. 

 

Quadro XIII – Frequência de treinamentos. 

Pergunta Gestor A Gestor B Gestor C Gestor D Gestor E 

7.      Com que 
frequência você recebe 
treinamento do código 
de conduta e outros 
relacionados ao 
compliance?  

d) Anualmente d) Anualmente d) Anualmente d) Anualmente d) Anualmente 

Fonte: Resultados da pesquisa 

A oitava pergunta “As ações punitivas contra problemas éticos na organização 

são divulgadas junto aos demais funcionários para servir de exemplo?” visava 

identificar se o entrevistado conhece os problemas relacionados ao compliance dentro 

da organização. A maioria dos entrevistados respondeu que não, pois a empresa não 

divulga através de fatos ocorridos seus problemas relacionados a compliance com 

outros colaboradores. Indica que de modo formal os entrevistados não conhecem os 

problemas que a organização passa relacionados ao compliance, não sabem as 

maiores incidências, etc.  
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Quadro XIV – Problemas compliance na organização. 

Pergunta Gestor A Gestor B Gestor C Gestor D Gestor E 
8.      As ações 
punitivas contra 
problemas éticos na 
organzação são 
divulgadas junto aos 
demais funcionários 
para servir de 
exemplo? 

b) Não. b) Não. b) Não. c) Não sei 
responder a 
essa pergunta. 

b) Não. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Na nona questão os entrevistados responderam a seguinte pergunta: “Você já 

se deparou com alguma situação em que a ação que julgava necessária fosse 

conflitante com a recomendada pelo compliance?”. A maioria respondeu que não, o 

que pode representar que realmente não passaram por esta circunstância ou 

preferiram omitir o fato. Um dos entrevistados respondeu que não sabia responder a 

esta pergunta, o que demonstra incerteza. Apenas um entrevistado confirmou que já 

passou por esta situação onde demonstra que, mesmo na minoria dos pesquisados, 

que houve influencia do compliance, pois pressupõe-se que o gestor optou por seguir 

a determinação da empresa.  

 

Quadro XV – Situações conflitantes I.  

Pergunta Gestor A Gestor B Gestor C Gestor D Gestor E 

9.  Você já se deparou 
com alguma situação 
em que a ação que 
julgava necessária fosse 
conflitante com a 
recomendada pelo 
compliance? 

a) Sim. a) Não. a) Não. b) Não sei 
responder a 
essa pergunta. 

a) Não. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Na décima e última pergunta – “Já deixou de fazer negócio com clientes ou 

fornecedores por acreditar que poderia ter problemas com compliance?” – dois 

entrevistados responderam que não (A e B). Os demais gestores (C, D e E) 

responderam afirmando que já deixaram de fazer uma negociação por prevenção a 

possíveis problemas com o compliance. Deste modo entende-se em maioria que a 

tomada de decisão foi influenciada pelas diretrizes do compliance. 
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Quadro XVI – Situações conflitantes II. 

Pergunta Gestor A Gestor B Gestor C Gestor D Gestor E 
10. Já deixou de fazer 
negócio com clientes ou 
fornecedores por 
acreditar que poderia 
ter problemas com 
compliance? 

a) Não. a) Não. a) Sim. a) Sim. a) Sim. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

5.  CONCLUSÃO  

 

A presente pesquisa como tema o impacto do compliance na tomada de 

decisão dos gestores de uma prestadora de serviços no ramo siderúrgico localizada 

em Volta Redonda/RJ. 

Estabeleceu-se como objetivo e analisar, através de questionário, como os 

gestores avaliam a presença do compliance na organização e suas possíveis influências 

no processo de tomada de decisão.  

Foi desenvolvido um referencial teórico, sendo apresentados os principais 

conceitos sobre tomada de decisão, compliance e ética empresarial. Seguindo a proposta 

desta monografia foi conduzido um estudo de caso em uma prestadora de serviços no 

ramo siderúrgico, que se situa na região Sul-Fluminense do estado do Rio de Janeiro. 

Buscando responder o problema de pequisa “O compliance tem influência no 

processo de tomada de decisão dos gestores?” através do questionário proposto aos 

gestores da empresa supracitada a pesquisa apresentou resultados satisfatórios.  

Acredita-se que o processo de tomada de decisão nos níveis táticos e 

operacionais é influenciado pelo compliance neste estudo de caso, o que atesta a 

efetividade da metodologia proposta e acredita-se que a mesma pode ser 

disseminada para outras empresas que atuem neste mesmo segmento e que 

possuam estrutura de gestão similar.  

Os gestores abordados, ou seja, pessoas responsáveis por tomar decisões na 

empresa analisada, também preocupam-se com as regras e normas da empresa uma 
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vez que fazem uso dos controles de gestão que possuem ao tomarem suas decisões. 

Deste modo estão em sintonia com o mercado competitivo que a empresa está inserida.  

Uma vez que os gestores passam a adotar códigos de conduta e ferramentas de 

gestão para o processo de tomada de decisão, minimizam as variáveis de risco que 

cercam à organização, os conflitos éticos por exemplo. Deste modo, suas decisões são 

orientadas pelo compliance, garantindo que a diretriz da organização seja cumprida. 

Entende-se que alguns aspectos podem e devem ser mais aprofundados. Com 

relação a metodologia utilizada não foi realizado o pré-teste de questionário  devido a 

limitações de tempo para realização da pesquisa. Através do pré-teste o pesquisador 

pode aferir a provável exatidão e nexo das respostas obtidas. (NUNES MARCHESAN; 

GONÇALVES RAMOS, 2012). 

Embora todos os gestores da filial escolhida tenham sido abordados, 

alcançando todo o universo dos cargos de liderança, entende-se que seria 

interessante expandir a pesquisa para demais filiais da mesma empresa ou mesmo 

para outras empresas do mesmo segmento, obtendo assim uma amostra de maior 

alcance. 

Foram obtidas respostas de cargos que em seus processos de tomada de 

decisão alcançavam decisões de curto e médio prazo. Por isso, propõe-se obter 

novos estudos no nível de decisão estratégica, para decisões de longo prazo.  
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ANEXO 

 

Questionário 

 

PESQUISA SOBRE O IMPACTO DO COMPLIANCE NA TOMADA DE DECISÃO DOS 

GESTORES DE UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO SIDERÚRGICO 

LOCAIZADA EM VOLTA REDONDA/RJ 

 

Prezado, 

 

Sou graduanda em administração de empresas na Universidade Federal Fluminense 

de Volta Redonda/RJ e, a fim de concluir meu curso, necessito realizar esta pesquisa, que 

objetiva analisar como os gestores avaliam a presença do Compliance na organização e 

suas influências no processo de tomada de decisão. Para tanto, conto com o seu auxílio 

respondendo um breve questionário a respeito deste assunto. O questionário, que contém 

10 perguntas, pode ser preenchido em um breve período de tempo.  As respostas deste 

questionário serão analisadas somente com o proposito de pesquisa. Este questionário 

não necessita de identificação.  

 

Cordialmente, 

Renata Cyrne 

 

1. Que tipos de decisões você toma no seu cotidiano  na organização? 

 

a) Principalmente decisões estratégicas, de longo prazo (para dois ou cinco anos). 

b) Principalmente decisões táticas e operacionais, de curto e médio prazo (para dias e 

meses, até dois anos). 

c) Não sei responder a essa pergunta. 

 

2. No seu entendimento o que é ética no ambiente or ganizacional? 
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a) Um conjunto de regras de conduta a serem seguidas na organização. 

b) Basicamente é o que qualifica o bom e o ruim para a empresa e stakholders. 

c) Não sei responder a essa pergunta. 

3. No seu entendimento o que é compliance para a empresa que trabalha?  

a) Um conjunto de regras a serem seguidas na organização. 

b) Um conjunto de burocracias que me atrapalham a trabalhar. 

c) Conformidade, ou seja, seguir as leis e regulamentos internos e tambem externos.                          

d) Não sei responder a essa pergunta. 

 

4. Você já precisou recorrer ao código de conduta p ara esclarecer alguma 

dúvida na hora de tomar uma decisão? 

 

a) Sim, já precisei fazer uso ao tomar uma decisão. 

b) Não, nunca precisei fazer uso ao tomar uma decisão. 

c) Sim, mas apenas para me certificar de que estou tomando a atitude correta.  

d) Não, utilizo apenas nos treinamentos de código de conduta. 

e) Não sei responder a essa pergunta. 

 

5. Existe algum canal de comunicação específico do compliance para 

solucionar dúvidas sobre dilemas éticos e/ou confli tos de interesse? 

 

a) Sim. 

b) Não. 

c) Não sei responder a essa pergunta. 

 

6. Você se sente confortável para tomar decisões qu e envolvem dilemas éticos 

sozinho ou recorre a algum suporte de compliance? 

 

a) Sim. 

b) Não. 

c) Não sei responder a essa pergunta. 

 



34 

 

7. Com que frequência você recebe treinamento do có digo de conduta e outros 

relacionados ao compliance? 

 

a) Mensalmente 

b) Trimestralmente 

c) Semestralmente 

d) Anualmente 

e) Intervalo de tempo superior a um ano. 

 

8. As ações punitivas contra problemas éticos na or ganização são divulgadas 

junto aos demais funcionários para servir de exempl o? 

 

a) Sim. 

b) Não. 

c) Não sei responder a essa pergunta. 

 

9. Você já se deparou com alguma situação em que a ação que julgava 

necessária fosse conflitante com a recomendada pelo  compliance? 

 

a) Sim. 

a) Não. 

b) Não sei responder a essa pergunta. 

 

10. Já deixou de fazer negócio com clientes ou forn ecedores por acreditar que 

poderia ter problemas com compliance? 

 

a) Sim. 

b) Não. 

c) Não sei responder a essa pergunta. 

  

Fim. Obrigada pela sua participação! 

 


