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RESUMO 

 

O estudo avalia a influência do Sistema Nacional de Negócios (SNN) do Brasil e do Canadá 

sobre a extensão da divulgação de informações (disclosure) de responsabilidade social 

corporativa (RSC) de empresas de setores ambientalmente mais sensíveis. Conforme os 

pressupostos da Teoria de Sistema de Negócios, as estruturas institucionais nacionais como os 

sistemas político, financeiro, de educação, de trabalho e cultural são responsáveis por moldar 

o SNN que, por sua vez, determina os aspectos da natureza da empresa, a organização dos 

processos de mercado e os sistemas de coordenação e controle empresarial. Dessa forma, as 

diferenças nas práticas de disclosure de RSC entre os países podem ser explicadas pelas 

estruturas institucionais que moldam os SNN. O estudo desenvolvido caracteriza-se como 

descritivo e correlacional, tem abordagem quantitativa e utiliza dados secundários de 

empresas dos setores de utilidade pública, materiais básicos e de operações de petróleo e gás, 

além de indicadores do ambiente institucional do Brasil e do Canadá entre 2007 e 2014. As 

variáveis independentes utilizadas relacionam-se com as estruturas institucionais que moldam 

o SNN, além de variáveis de controle relativas às características das empresas (tamanho e 

adoção das diretrizes da GRI). Essas variáveis tiveram como fonte os bancos de dados do 

Banco Mundial, do World Economic Forum (WEF), do The Hofstede Centre, das bolsas de 

valores do Brasil e do Canadá, além das informações existentes nos relatórios anuais e de 

sustentabilidade das empresas. A variável dependente de pesquisa é a extensão da divulgação 

de informações de RSC mensurada através da metodologia desenvolvida por Fischer e 

Sawczyn (2013), divididas em três dimensões: ambiental, social e total. Os métodos 

quantitativos de análise serão a estatística descritiva, análise de dados em painel e modelo 

linear hierárquico (MHL). Os resultados apontam que a extensão da divulgação de 

informação de RSC se relaciona positivamente com o Sistema Político, Sistema de Trabalho e 

as dimensões culturais relacionadas à aversão à incerteza e à distância do poder. Por outro 

lado, relaciona-se negativamente com o Sistema Financeiro e de Educação e as dimensões 

culturais individualismo e masculinidade. Os resultados do MHL apontam que as 

características do nível de país referentes ao Canadá são capazes de explicar em maior 

proporção a extensão do disclosure de RSC do que as referentes ao Brasil. O trabalho conclui 

que os gestores devem dar atenção à influência das características das estruturas institucionais 

que moldam o SNN ao estabelecerem suas estratégias relacionadas à RSC. 

Palavras-chave: Ambiente Institucional. Sistema Nacional de Negócios. Divulgação de 

Informação. Responsabilidade Social Corporativa. Brasil. Canadá.  



 

ABSTRACT 

 

The study evaluates the influence of the National Business System (NBS) in Brazil and 

Canada on the extent of corporate social responsibility (CSR) disclosure of environmentally 

sensitive industries. According to the assumptions of business-systems approach, the national 

institutional framework such as the political system, the financial system, the education and 

labor system and cultural system are responsible for shaping the national business system 

(NBS), which in turn determines the aspects of the nature of the firm, the organization of 

market processes, and coordination and control systems. Therefore, the institutional 

framework that shapes the NBS can explain differences in the CSR disclosure practices 

between countries. The study is characterized as descriptive and correlational, it has a 

quantitative approach and uses secondary data from companies in the utilities, materials, and 

oil and gas operations sectors, as well as indicators of Brazil and Canada's institutional 

environment between 2007 and 2014. The independent variables are related to the 

institutional framework that shape the NBS, as well as control variables relating to firms 

characteristics (size and adoption of the GRI guidelines). These variables came from 

databases of the World Bank, the World Economic Forum (WEF), the Hofstede Centre, and 

from the Brazilian and Canadian Stock Exchanges, besides the existing information in firms 

annual and sustainability reports. The dependent variable of research is the extent of 

disclosure of CSR information measured using the methodology developed by Fischer and 

Sawczyn (2013), divided into three dimensions: environmental, social, and total. The 

quantitative methods of analysis are descriptive statistics, panel data analysis and hierarchical 

linear model (HLM). The results indicate that the extent of CSR disclosure is positively 

related to the political system, the labor system, and the cultural dimensions related to 

uncertainty avoidance and power distance. On the other hand, it relates negatively with the 

financial system, the education system, and the cultural dimensions of individualism and 

masculinity. The HLM results show that the country-level characteristics for Canada are able 

to explain in greater proportion the extent of CSR disclosure than those relating to Brazil. The 

study concludes that managers should pay attention to the influence of the national 

institutional framework characteristics when establishing their strategies related to CSR. 

 

Keywords: Institutional Environment. National Business System. Disclosure. Corporate 

Social Responsibility. Brazil. Canada.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A perspectiva institucional surge como um caminho alternativo para a análise da 

organização, contrapondo-se à concepção racionalista de ação, na qual a decisão é 

subordinada à razão e, portanto, deveria ser concebida por critérios racionais de escolha, 

dirigida a lograr objetivos definidos (TOLBERT; ZUCKER, 1998; CARVALHO; VIEIRA, 

2003; QUINELLO, 2007). Nessa perspectiva, a racionalização da organização é limitada 

pelos grupos de pressão internos, pela busca de estabilidade e de legitimidade, e sua estrutura 

reflete o contexto de referência e as estruturas simbólico-normativas em que está inserida 

(GOULART; VIEIRA; CARVALHO, 2005). 

 A Teoria Institucional argumenta que as empresas irão adotar determinados 

comportamentos para obter acesso a recursos e o suporte de stakeholders estratégicos 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). Segundo essa perspectiva, as organizações operam em um 

quadro social de normas, valores e crenças sobre o que é considerado como um 

comportamento econômico aceitável e apropriado (GRECCO et al., 2013). Aguilera e 

Jackson (2003) argumentam que as diversidades transnacionais da governança corporativa 

podem ser explicadas em termos da configuração institucional que molda como cada grupo de 

stakeholder se relaciona com a tomada de decisão e o controle sobre os recursos empresariais. 

Segundo Tempel e Walgenbach (2007), duas tradições institucionalistas podem trazer 

uma contribuição significante ao debate sobre a padronização global e a continuada 

persistência de diferenças nacionais nas práticas organizacionais: o Novo Institucionalismo e 

a Teoria de Sistemas de Negócios. O Novo Institucionalismo entende que as forças ou 

processos normativos, regulatórios e cognitivos do Campo Organizacional que a empresa faz 

parte, levam a uma crescente padronização e racionalização das práticas nas organizações 

(TOLBERT; ZUCKER, 1998).  Essa tradição institucional tem o foco na influência do 

ambiente cultural ou da sociedade sobre as organizações (DIMAGGIO, POWELL, 1983; 

MEYER, ROWAN, 1977; ZUCKER, 1977) e argumenta que formas particulares de 

organização existem não por serem as mais eficientes, mas porque elas correspondem às 

expectativas institucionalizadas da sociedade (TEMPEL; WALGENBACH, 2007). Dessa 

forma, o Novo Institucionalismo enfatiza a discussão sobre o processo pelo qual as práticas 

organizacionais se tornam mais isomórficas (DIMAGGIO, POWELL, 1983). 

Por outro lado, a Teoria de Sistemas de Negócios considera que as diferenças das 

práticas empresariais existentes entre os países pode ser explicada a partir do contexto 

institucional nacional (TEMPEL; WALGENBACH, 2007). Esta teoria defende que nações 
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específicas estão presas a uma determinada trajetória de desenvolvimento, refletindo 

diferenças nas configurações institucionais, que influenciam o papel e a estruturação das 

empresas (BROOKES; BREWSTER; WOOD, 2005). Isto ocorre porque os estados nacionais 

continuam sendo a principal unidade de competição política, de legitimidade, definidor e 

defensor dos direitos de propriedade privada, além de ser a influência predominante sobre as 

instituições do mercado de trabalho (WHITLEY, 2003). 

Conforme Whitley (2003), assim como o estado nacional é uma forma variável e 

historicamente contingente de organização política, as instituições nacionais que regem as 

atividades econômicas variam entre os países e ao longo do tempo. Matten e Moon (2008) 

argumentam que as diferenças nas práticas organizacionais entre os países podem ser 

explicadas pelos Sistemas Nacionais de Negócios (SNN). Esses sistemas consistem de 

mecanismos e estruturas de regulação das relações de mercado (BROOKES; BREWSTER; 

WOOD, 2005), com padrões distintos de organização econômica, variando nos seus níveis e 

modos de coordenação das atividades econômicas, na organização e no relacionamento entre 

os proprietários, gestores, especialistas e outros empregados (WHITLEY, 1999). 

Na medida em que aumenta a percepção do público em geral sobre o impacto das 

atividades corporativas no ambiente e na sociedade, cresce a demanda para que as empresas 

implementem atividades sustentáveis, de responsabilidade social corporativa e divulguem 

mais informações relevantes sobre o seu desempenho nesta área, demonstrando a extensão em 

que eles estão cumprindo suas responsabilidades ambientais (GRECCO et al., 2013; MENG 

et al., 2014). 

Entre os vários fatores que causaram o aumento da necessidade de responsabilidade 

empresarial, destacam-se: o aumento da consciência pública sobre os impactos negativos da 

atividade empresarial na qualidade de vida; pressões dos stakeholders; e preocupações sociais 

sobre algumas práticas empresariais como, por exemplo, o emprego de mão de obra infantil 

ou que possam ocasionar desastres ambientais (TSCHOPP; WELLS; BARNEY, 2012; 

MEIRELES, 2014). 

Em 1977, menos da metade das empresas da lista Fortune 500 mencionaram a RSC 

nos seus relatórios anuais. No entanto, no final da década de 1990, quase 90% das empresas 

dessa lista incluíram a RSC como um dos elementos essenciais no seu objetivo organizacional 

e promoveram ativamente suas atividades de RSC nos relatórios anuais (BOLI; 

HARTSUIKER, 2001). Atualmente, 93% das 250 maiores empresas do mundo reportam 

sobre seu desempenho de sustentabilidade (GRI, 2015). 

Ao longo dos anos, as empresas passaram a desenvolver a gestão e os mecanismos 
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organizacionais para a comunicação e controle das políticas e das práticas socialmente 

conscientes de negócios (CARROL, 2008). A divulgação ou disclosure de informações sobre 

a responsabilidade social corporativa pode ser realizada através dos relatórios de 

sustentabilidade (GRECCO et al., 2013). Elaborar relatórios de sustentabilidade é a prática de 

medir, divulgar e prestar contas aos stakeholders internos e externos do desempenho 

organizacional relativo aos aspectos econômicos, sociais e ambientais (triple bottom line), em 

direção ao desenvolvimento sustentável em um determinado período (GRI, 2011a).  

O nível e conteúdo da divulgação de informação de RSC têm evoluído 

significativamente nas últimas décadas, tornando-se necessária a compreensão da influência 

de instituições externas no processo de promoção e difusão dos padrões de relatórios de RSC 

(TSCHOPP; WELLS; BARNEY, 2012). A influência do setor de atuação das empresas nas 

práticas de disclosure socioambiental já foi identificada em algumas pesquisas (HO; 

TAYLOR, 2007; GONÇALVES, 2011; SILVA et al., 2013). Segundo esses trabalhos, a 

empresa pertencente a setores ambientalmente sensíveis ou de maior risco têm uma maior 

preocupação com o disclosure devido à sua exposição, em razão dos impactos causados por 

sua atividade e a busca das empresas por maior confiabilidade com o público externo, 

diferenciando-as das demais empresas do mesmo setor (GONÇALVES, 2011; YOUNG; 

MARAIS, 2012). Entre esses setores estão o de mineração, siderurgia, petróleo, papel e 

utilidades públicas (MICHELON; PILONATO; RICCERI, 2015). 

Segundo Jamali e Mirshak (2007) um crescente corpo de evidências sugere que as 

diferenças culturais afetam a dinâmica de RSC. Este aspecto também foi ressaltado por Jones 

(1999), que identifica a importância do ambiente sociocultural e o nível do desenvolvimento 

econômico nacional, assim como características do setor industrial e da empresa, como 

importantes variáveis que influenciam a compreensão da RSC e suas práticas. Assim, as 

empresas que escolherem praticar a responsabilidade social devem levar em consideração a 

forma como diferentes contextos nacionais influenciam suas agendas de RSC (MATTEN; 

MOON, 2008). 

Diversos estudos apontam que os países em desenvolvimento possuem questões 

sociais e arranjos institucionais únicos, geralmente necessitando de abordagens e práticas de 

RSC diferentes das empregadas nos países desenvolvidos (BLOWFIELD; FRYNAS, 2005; 

IDEMUDIA, 2011; KOLK; LENFANT, 2010; MOON; SHEN, 2010). Embora nos últimos 

anos uma atenção especial tenha sido concedida ao impacto do contexto nacional dos países 

em desenvolvimento na RSC, gerando uma agenda de RSC com diferenças qualitativas da 

praticada nos países desenvolvidos (VISSER, 2008; JAMALI, 2010; JAMALI; NEVILLE, 
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2011), ainda pouco se sabe da prática de RSC naqueles países (JAMALI; MIRSHAK, 2007). 

Da mesma forma, Brammer, Jackson e Matten (2012) consideram que, apesar da RSC ser um 

tópico difundido na literatura de negócios, as condições institucionais que influenciam o 

comportamento socialmente responsável têm sido negligenciadas. 

A maioria das pesquisas que analisam as práticas de RSC em países em 

desenvolvimento se concentra naqueles com grandes diferenças econômicas em comparação 

aos países desenvolvidos. No entanto, o estudo das diferenças nas práticas de RSC entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento ganha um novo contorno na medida em que 

países em desenvolvimento surgem como novos atores globais, competindo com os países 

desenvolvidos por espaço na economia global através de suas empresas.  

Esse novo cenário mundial pode ser exemplificado pelo caso do Brasil e Canadá. 

Entre 2007 e 2014 o Brasil passou da 10
a
 posição, logo após o Canadá, para a 7

a
 posição entre 

as maiores economias mundiais. Por sua vez, o Canadá passou da 9
a
 posição para a 11ª em 

2014. No entanto, outra forma de avaliar os países é sob o aspecto do desenvolvimento 

humano. Nesse aspecto, os resultados canadenses são melhores que os brasileiros. Entre 2007 

e 2014 o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Canadá cresceu de 0,895 para 0,913, 

enquanto o do Brasil aumentou de 0,721 para 0,755 (UNDP, 2015).  

Brasil e Canadá se diferenciam, também, por apresentarem características distintas em 

suas estruturas institucionais nacionais como, por exemplo, nos seus sistemas político, 

financeiro, educacional e cultural, ou seja, seus Sistemas Nacionais de Negócios. Essas 

diferenças, por sua vez, afetam significativamente vários aspectos das organizações dos países 

(DELMAS, 2002), entre elas as práticas de RSC (MATTEN; MOON, 2008). Dessa forma, os 

gestores comprometidos com a responsabilidade social corporativa devem ter compreensão de 

quais fatores externos à organização podem afetar suas práticas. Assim, foi estabelecida a 

seguinte pergunta de pesquisa. 

 

1.1 Pergunta de Pesquisa  

 

As características dos Sistemas Nacionais de Negócios influenciam na extensão da 

divulgação de informações de responsabilidade social corporativas de empresas do Brasil e do 

Canadá? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar a influência do Sistema Nacional de Negócios sobre a extensão da divulgação 

de informações de responsabilidade social corporativa de empresas do Brasil e do Canadá. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

a) Descrever as estruturas institucionais que constituem o Sistema Nacional de Negócios 

do Brasil e do Canadá; 

b) Analisar a extensão da divulgação de informação de RSC das empresas dos setores de 

materiais básicos, operação de petróleo e gás e utilidade básica que possuem ações 

negociadas na bolsa de valores; 

c) Identificar os componentes do Sistema Nacional de Negócios que influenciam na 

extensão de divulgação de informações de RSC. 

 

1.3 Justificativa 

  

Empresas globais enfrentam pressões de mercado e institucionais para serem 

socialmente responsáveis e divulgarem suas práticas relacionadas à responsabilidade social 

corporativa (GOLOB; BARTLETT, 2007). Conforme Abreu, Cunha e Barlow (2015), deve 

ser dada mais atenção à relação entre o campo organizacional e a dinâmica institucional, 

assim como a comparação da RSC entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

As práticas de RSC dos países desenvolvidos e em desenvolvimento apresentam 

diferenças como, por exemplo, a filantropia ocupando uma posição mais central em 

determinados esquemas e orientações de RSC de empresas de países em desenvolvimento 

(AMAESHI et al., 2006; JAMALI; MIRSHAK, 2007; VISSER, 2008; JAMALI; NEVILLE, 

2011); ou com a segurança dos produtos e a proteção ambiental recebendo mais atenção nos 

contextos de países desenvolvidos, em contraste com a atenção aos problemas nacionais como 

a redução da pobreza, o apoio às instituições de caridade e aos projetos comunitários, no 

mundo em desenvolvimento (BOOZ & COMPANY, 2013).  

Da mesma forma, as informações contidas nos relatórios de RSC podem variar de 

acordo com o setor industrial, porte, tipo gerencial, contexto regional e temporal em que a 

empresa está inserida (OLIVEIRA, 2013). Este estudo busca compreender a relação entre as 

práticas de responsabilidade social corporativa e as características do ambiente institucional, 
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ao analisar a divulgação de informação de RSC contidas nos relatórios empresariais e os 

indicadores relacionados às características dos ambientes institucionais do Brasil e do Canadá. 

Diversos trabalhos sobre a RSC são focados na investigação da conexão entre RSC e 

desempenho financeiro corporativo. Pesquisas apontam a relação entre a divulgação de 

informações de RSC e o desempenho financeiro organizacional (SCHADEWITZ; NISKALA, 

2010; CONCEIÇÃO et al., 2011) ou o custo de capital da empresa (EL GHOUL et al         

         , 2011; ROVER, 2013; DHALIWAL et al., 2014). Da mesma forma, pesquisas 

recentes estudam a influência de características endógenas das empresas como tamanho, 

rentabilidade, endividamento ou setor de atuação (HO; TAYLOR, 2007; HOSSAIN; 

HAMMAMI, 2009; CONCEIÇÃO et al., 2011; GONÇALVES, 2011; FIFKA, 2013; MENG 

et al., 2014; MICHELON; PILONATO; RICCERI, 2015) no comportamento socialmente 

sustentável das empresas. 

No entanto, conforme Oliveira (2013), as empresas estão sujeitas a diversos 

mecanismos regulatórios tanto do Estado, como do mercado, da pressão social e política ou 

pela autorregulação ética. O argumento de que as empresas se engajam na RSC apenas como 

uma forma de melhorar ao seu desempenho corporativo não parece adequado para explicar o 

porquê das formas de RSC diferirem tanto entre regiões e países (BRAMMER; JACKSON; 

MATTEN, 2012).  

Dessa forma, esta pesquisa justifica-se por demonstrar como determinadas 

características do ambiente institucional de um país influenciam as práticas organizacionais. 

A análise do ambiente institucional do Brasil e do Canadá contribui para o enriquecimento do 

estudo da RSC, ao demonstrar como os contextos institucionais influenciam na divulgação de 

informações de sustentabilidade das empresas. Além disso, o nível e conteúdo da divulgação 

de informação de RSC têm evoluído significativamente nas últimas décadas, tornando-se 

necessária a compreensão da influência das instituições externas no processo de promoção e 

difusão dos padrões de relatórios de RSC (TSCHOPP; WELLS; BARNEY, 2012).  

Para atingir esse objetivo a pesquisa realiza análise longitudinal através da análise de 

dados em painel e da análise hierárquica de dados, utilizando dados das empresas e do 

ambiente institucional brasileiro e canadense. Essa última análise é realizada através do 

modelo hierárquico linear (MHL) que ainda é pouco utilizado em pesquisas desta natureza, 

apresentando um diferencial para este trabalho, pois é capaz de lidar com dados de natureza 

hierárquica (dados que tem diferentes níveis de agregação como, por exemplo, nível da 

empresa, do setor ou do país) e longitudinal. O MHL permite estruturas complexas de erro, 

decompondo-o em efeitos relacionados aos níveis de empresa, setor e país.  
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Com a crescente atenção dada à adoção e implementação das atividades de RSC, é 

fundamental que se compreenda quais os principais fatores que afetam o desempenho social 

das organizações, especialmente aqueles fora dos limites das empresas e, portanto, fora do 

controle direto de seus gestores e executivos (IOANNOU; SERAFEIM, 2012). Assim, este 

estudo busca compreender quais incentivos e limitações as empresas podem enfrentar em 

diferentes ambientes institucionais. O estudo poderá auxiliar as empresas e seus gestores na 

tomada de decisão a respeito de práticas de RSC, a partir da compreensão da influência dos 

Sistemas Nacionais de Negócios nas práticas corporativas. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Para a formulação teórica e empírica desta dissertação foi realizada uma divisão em 

cinco capítulos. No capítulo introdutório foram apresentadas as considerações iniciais sobre o 

tema que será explorado, que envolve a responsabilidade social corporativa, a divulgação de 

informações de RSC e uma breve apresentação dos países que compõem a amostra do estudo. 

Demonstrou-se também o problema de pesquisa, os objetivos do estudo, a justificativa do 

trabalho e como será estruturado. 

                                                                                

composto por uma revisão bibliográfica sobre a Teoria Institucional, a responsabilidade social 

corporativa e a divulgação de informações de RSC. São apresentados os conceitos-chave 

sobre o tema, permitindo sua compreensão e a construção de um framework de estudo e a 

construção das hipóteses de pesquisa.  

O capítulo três demonstra como o estudo foi desenhado a fim de atingir os objetivos 

propostos, apresentando a caracterização da pesquisa, a definição das variáveis analisadas, a 

amostra, o critério de seleção e a técnica de análise de dados a ser utilizada no estudo. No 

capítulo quatro encontra-se a análise e discussões dos resultados. Nele, é apresentada a 

estatística descritiva das variáveis dependente, independentes e de controle, o teste de 

confiabilidade das variáveis, a análise de variância dos dados, a análise de dados em painel e a 

hierárquica de dados e a análise das hipóteses.  

No capítulo seis são discutidos os resultados com base na literatura sobre o assunto. 

No último capítulo, encontram-se as considerações finais, as contribuições da pesquisa, suas 

limitações e sugestões para pesquisas futuras.  
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2                     

 

A proposta deste capítulo é apresentar os principais conceitos da Teoria Institucional, 

especificamente, mostrando a visão que o Novo Institucionalismo e a Teoria de Sistema de 

Negócios têm da influência do ambiente institucional nas práticas organizacionais. A partir 

dessas duas correntes é apresentado um modelo teórico que mostra como as forças dos 

Sistemas Nacionais de Negócios e do Campo Organizacional agem sobre as organizações 

impactando nas suas práticas de responsabilidade social corporativa. 

Em seguida, é realizado um breve histórico da evolução do conceito de 

responsabilidade social corporativa e seu processo de adoção no ambiente empresarial, 

detalhando os aspectos relacionados a prática de divulgação de informação de RSC e as 

tentativas de padronização de relatórios. Com base em pesquisas relacionadas ao assunto, 

serão apresentadas características endógenas e exógenas à empresa que podem influenciar o 

disclosure de RSC e a partir delas serão traçadas as hipóteses de pesquisa. Finalizando essa 

seção será apresentado o framework de estudo mostrando a relação entre as variáveis 

estudadas. 

 

2.1 Teoria Institucional e a Influência do Ambiente Institucional nas Práticas 

Organizacionais 

 

Segundo Jamali e Neville (2011), a Teoria Institucional apresenta um framework 

potencial para analisar as forças de convergência e divergência sobre as práticas 

organizacionais. Neste sentido, a Teoria Institucional possibilita a compreensão das diferentes 

formas que os limites entre as empresas e a sociedade são construídos. 

A Teoria Institucional teve início nas Ciências Sociais no final do século XIX e 

percorreu um caminho marcado por diversos movimentos de rupturas e retomadas, fazendo 

com que ela comportasse diferentes perspectivas (GOULART; VIEIRA; CARVALHO, 

2005). Ela foi tema recorrente na economia, política e sociologia até meados do século XX, 

inspirados principalmente pelos trabalhos de Thorstein Veblen, John Commons e Westley 

Mitchel, Emile Durkheim e Max Weber, que aprofundam e solidificam suas bases 

(CARVALHO; VIEIRA, 2003). Assim, o que se considera como Teoria Institucional é, na 

verdade, o resultado da confluência de diversos corpos teóricos que incorporavam em suas 

        õ              “         õ            õ                                    v        

de crenças e de pressupostos, nos quais encontram-se imersos indivíduos, grupos e 
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      z  õ  ” (M  H D -DA-SILVA; GONÇALVES, 1998). 

A vertente sociológica da Teoria Institucional buscou o entendimento das relações, 

além das meramente econômicas, entre ambiente e organizações (reconhecidas como 

potenciais elos de conexão entre indivíduos e sociedade) (GOULART; VIEIRA; 

CARVALHO, 2005). Os estudos de Selznick e outros colaboradores, no final da década de 

1940, observaram que grupos sociais e elementos não tão racionais interferiam na tomada de 

decisão e no formato das empresas (QUINELLO, 2007).  

A perspectiva institucional surge como um caminho alternativo para análise da 

organização, contrapondo-se a concepção de ação social tradicional que considerava as 

estruturas formais das organizações como reflexos dos esforços racionais dos tomadores de 

decisões para maximizar a eficiência (TOLBERT; ZUCKER, 1998). A organização passa a 

ser reinterpretada sob aspectos fenomenológicos e socialmente construídos, sendo resultado 

de esforços não apenas de ações humanas intencionais ou planejadas, mas também de 

interações políticas, culturais, processos cognitivos e simbólicos (QUINELLO, 2007). A 

racionalização da organização é limitada pelos grupos de pressão internos, pela busca de 

estabilidade e de legitimidade, e sua estrutura reflete o contexto de referência e as estruturas 

simbólico-normativas em que está inserida (GOULART; VIEIRA; CARVALHO, 2005). 

A pesquisa organizacional passa a incluir considerações sobre os efeitos das forças 

ambientais na determinação da estrutura organizacional e a influência dos processos sociais 

no processo decisório dos atores envolvidos, que deixam de ser exclusivamente 

maximizadores da eficiência pura, para também considerar questões de poder e autonomia na 

tomada de decisão (TOLBERT; ZUCKER, 1998). A Teoria Institucional enfatiza a 

importância dos fatores regulativos, normativos e cognitivos, que afetam as decisões de 

adoção para além da eficiência técnica da prática organizacional (DELMAS, 2002). Segundo 

Selznick (1972), as organizações superam o seu significado meramente técnico e 

transformam-se em instituições, na medida em que passam a ser infundidas de valores que 

simbolizam as aspirações da comunidade, em um processo chamado institucionalização. 

Surge, dessa forma, uma diferenciação entre o ambiente técnico e o ambiente 

institucional. Segundo Scott (1987), o ambiente técnico pode ser definido como aquele no 

qual um produto ou serviço é negociado em um mercado no qual as organizações são 

recompensadas pelo controle eficiente e eficaz do processo de trabalho. Por sua vez, o 

ambiente institucional é caracterizado pela elaboração de regras e de procedimentos nos quais 

organizações precisam se adequar para poderem receber legitimidade e apoio (SCOTT, 1987). 

 Davis e North (1970) definem o ambiente institucional como um conjunto de regras 
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políticas, sociais e legais básicas que regulam as atividades econômicas e políticas, tais como 

aquelas regulando as eleições, os direitos de propriedade e os contratos entre os atores 

econômicos. Dessa forma, a atenção do ambiente institucional esta nos fatores que 

influenciam indiretamente a prática organizacional (CARVALHO; VIEIRA, 2003). Segundo 

Scott (1987), a Teoria Institucional utiliza a ideia de múltiplos ambientes institucionais ao 

invés de apenas um (MEYER; ROWAN, 1977; DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

Conforme Jamali e Neville (2011), existem duas teses correntes nos estudos sobre as 

práticas de RSC: a tese que a globalização levaria a convergência mundial dos modelos 

organizacionais, de consumo, culturais e políticos; e uma tese rival, que sugere que valores 

culturais, a dependência nas trajetórias nacionais e as vantagens da diferenciação iriam 

mitigar os efeitos da globalização, causando uma maior divergência de práticas. Nesse 

sentido, a Teoria Institucional alerta para o fato que as ações corporativas são moldadas em 

grande parte para as instituições dominantes do sistema de negócios ou Campo 

Organizacional no qual a empresa faz parte (BRAMMER; JACKSON; MATTEN, 2012).  

Compreende-se por Campo Organizacional aquelas organizações que em conjunto 

constituem uma área institucional reconhecida, como: fornecedores; consumidores de 

recursos e produtos; agências reguladoras e outras organizações que produzam serviços e 

produtos similares (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Machado-da-Silva, Guarido Filho e 

Rossoni (2006) argumentam que o Campo Organizacional (ou setor societário, no seu termo 

original) tem suas fronteiras definidas não por características geográficas, mas em torno de 

alguma atividade específica, considerando os elementos do ambiente técnico e institucional na 

                    “                 õ                                                     

organizações que nele operam, as quais podem ser funcionalmente diferenciad  ”  

Tempel e Walgenbach (2007) indicam o Novo Institucionalismo e a Abordagem ou 

Teoria de Sistemas de Negócios como tradições da Teoria Institucional capazes de contribuir 

significativamente ao debate sobre a padronização global e a continuada persistência de 

diferenças nacionais nas práticas organizacionais. Conforme Matten e Moon (2008), a recente 

adoção de práticas explícitas de RSC em vários países pode ser explicada pelos pressupostos 

do Novo Institucionalismo, nos quais forças ou processos normativos, regulatórios e 

cognitivos levam a uma crescente padronização e racionalização das práticas nas 

organizações (TOLBERT; ZUCKER, 1998). Por outro lado, a Teoria de Sistema de Negócios 

considera o impacto das especificidades nacionais nos processo de interação e trocas sociais, 

lançando dúvidas quanto ao fato da globalização dos mercados financeiros, do gosto do 

consumidor e das tecnologias levar necessariamente a uma convergência e uniformização das 
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práticas corporativas (BROOKES; BREWSTER; WOOD, 2005).  

Dessa forma, enquanto uma teoria se preocupa com o processo de convergência das 

práticas organizacionais, a outra abordagem se foca no estudo da divergência das práticas de 

gestão. No entanto, apesar de chegarem a diferentes conclusões a respeito da padronização 

global das formas organizacionais e práticas de gestão, essas tradições têm em comum a 

ênfase na adaptação das organizações ao seu ambiente institucional (TEMPEL; 

WALGENBACH, 2007). 

 O Novo Institucionalismo tem o foco na influência do ambiente cultural ou da 

sociedade sobre as organizações (DIMAGGIO, POWELL, 1983; MEYER, ROWAN, 1977; 

ZUCKER, 1977). Essa abordagem argumenta que formas particulares de organização existem 

não por serem as mais eficientes, mas porque elas correspondem às expectativas 

institucionalizadas da sociedade (TEMPEL; WALGENBACH, 2007), ou seja, são formas 

legitimadas. Conforme Meyer e Rowan (1977), as regras institucionais funcionam como 

mitos organizacionais e as organizações ao incorporá-las, ganham legitimidade, recursos, 

estabilidade e melhoram suas perspectivas de sobrevivência. 

A organização adquire um recurso tão importante e vital como qualquer outro, da 

matéria-prima ao capital, através da legitimidade perante a sociedade, e sua perda pode 

condená-la ao desaparecimento, independente de sua eficiência técnica e econômica 

(FERREIRA; GESACA; JERÔNIMO, 2001). Segundo Selznick (1972), uma organização é 

meramente um instrumento, sendo posta de lado assim que surgir outra mais eficiente. Por 

outro lado, ao se tornar uma instituição, consegue resistir, pois a comunidade identifica no fim 

dela uma perda pessoal (SELZNICK, 1972).  

É preciso salientar que as instituições não são somente formadas por organizações 

formais, como governo e empresas, mas também por normas, estímulos e regras (MATTEN; 

MOON, 2008). Assim, as práticas ou atos mais institucionalizados serão mais resistentes à 

tentativa de mudança, por serem vistos como uma externalidade, ou seja, algo que é, mais ou 

menos, dado como certo em uma realidade social (ZUCKER, 1977). Como agentes 

socialmente organizados que operam em diferentes tipos de contextos sociais, as empresas e 

outros atores são inevitavelmente afetados pelas normas e convenções dominantes que regem 

a formação dos grupos e como a competição e colaboração entre eles são estruturadas 

(WHITLEY, 2003).  

Scott (2008) apresenta um framework conceitual sobre as diferenças da natureza das 

instituições e sua ligação com diferentes tipos de regras e mecanismos de coação, no qual as 

instituições são compostas de elementos cultural-cognitivos, normativos e regulativos que 
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garantem estabilidade e significado para a vida social. As forças ou pilares normativos 

moldam o comportamento e valores dos indivíduos ou organizações, na medida em que as 

pessoas replicam o que seus antecessores fizeram, independentemente da existência de uma 

justificativa racional (CASTRO, 2011), é o que se espera que as organizações façam 

(DELMAS, 2002). As organizações seguem as normas não somente porque são relacionadas 

com seus interesses, com base na relação entre custo e benefício, mas porque o cumprimento 

é esperado e existe uma obrigação moral de atender às expectativas (TEMPEL; 

WALGENBACH, 2007). 

 As forças regulatórias moldam a ação dos indivíduos e das organizações através dos 

sistemas regulatórios (DELMAS, 2002) e do poder político (CASTRO, 2011). O pilar 

regulativo enfoca os aspectos restritivos e de regularização das instituições (TEMPEL; 

WALGENBACH, 2007). Por sua vez, as forças cognitivas relacionam-se à cultura da 

sociedade, desenvolvendo-se ao longo do tempo através das interações sociais (CASTRO, 

2011). Referem-se aos elementos culturais que regem as escolhas das pessoas que, 

frequentemente, não recebem uma reflexão consciente (DELMAS, 2002). As organizações 

fazem determinadas escolhas não porque existe coerção ou uma obrigação moral, mas porque 

elas são tidas como a forma correta de se agir, fazendo outros tipos de comportamento 

inconcebíveis (TEMPEL; WALGENBACH, 2007). 

Para DiMaggio e Powell (1983) as organizações se tornariam mais semelhantes, a fim 

de obter legitimidade no seu Campo Organizacional, através do processo de isomorfismo 

institucional. Segundo esses autores, o isomorfismo é um processo que força uma unidade, 

dentro de uma população, a se modificar com o intuito de se compatibilizar cada vez mais 

com as características do ambiente. Dessa forma, em ordem de garantir sua sobrevivência, as 

organizações devem obedecer às expectativas institucionalizadas do seu ambiente e adotar 

estruturas e práticas gerenciais esperadas, que levariam a um isomorfismo das organizações e 

do ambiente institucional (TEMPEL; WALGENBACH, 2007). O isomorfismo pode ser de 

três tipos: coercitivo, mimético e normativo.  

Conforme DiMaggio e Powell (1983), o isomorfismo coercitivo é resultante das 

pressões formais e informais exercidas nas organizações por outras, das quais elas dependem, 

além das expectativas culturais. O isomorfismo seguinte ocorre quando a organização toma 

como modelo outras em resposta a um cenário de incertezas. Assim, a organização imita outra 

quando está frente a um problema com causas ambíguas e soluções pouco certas. Por fim, o 

isomorfismo normativo é derivado principalmente da profissionalização dos membros de uma 

profissão, entendida como o processo de definição de condições, método de trabalho e de uma 
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base cognitiva e de legitimação para a autonomia da profissão. As universidades, instituições 

de treinamento e associações profissionais são importantes locais de desenvolvimento de 

padrões comuns de pensamento, de comunicação e difusão de normas e modelos de 

organização para várias organizações (TEMPEL; WALGENBACH, 2007). 

Dessa forma, a adoção da responsabilidade social corporativa entre as empresas pode 

estar sendo influenciada pelas expectativas ou pressões dos seus stakeholders (isomorfismo 

coercitivo), da profissionalização dos seus gestores (isomorfismo normativo) ou das 

incertezas do mercado que levam à tomada de decisão baseada nas melhores práticas no seu 

Campo Organizacional (isomorfismo mimético). Matten e Moon (2008) argumentam que 

forças isomórficas contribuem para a homogeneização das práticas de RSC entre as fronteiras 

nacionais. 

Embora as pressões isomórficas possam induzir a aceitação das mesmas práticas em 

todo o mundo, a velocidade da difusão dessas práticas pode variar dependendo do contexto 

institucional e da posição estrutural de cada país (DELMAS, 2002). O Novo Institucionalismo 

tende a enfatizar a difusão global de práticas e a adoção dessas pelas organizações, mas 

prestam pouca atenção a como tais práticas são interpr          “     z    ”       v      

contextos ao redor do mundo (TEMPEL; WALGENBACH, 2007). 

É necessário considerar que as empresas operam em diferentes contextos culturais e 

institucionais, enfrentando diversas expectativas, oportunidades e obstáculos, que devem ser 

levados em consideração antes de estabelecer metas e diretrizes para práticas empresariais 

socialmente responsáveis (BIRD; SMURKER, 2007). Assim, as pressões institucionais 

individual ou coletivamente moldariam “         õ  ”                   uliares, criando 

diferentes configurações de incentivos e restrições que sevem para possibilitar ou enfraquecer 

o comportamento socialmente responsável (JAMALI; NEVILLE, 2011). 

Aguilera e Jackson (2003) argumentam que as diversidades transnacionais da 

governança corporativa podem ser explicadas em termos da configuração institucional que 

molda como cada grupo de stakeholder se relaciona com a tomada de decisão e o controle 

sobre os recursos empresariais. Segundo os autores, quando os ambientes institucionais são 

nacionalmente distintos, os processos isomórficos levam as práticas de governança 

corporativa a se tornarem mais similares dentro dos países e diferir entre eles.  

Dessa forma, a Abordagem de Sistemas de Negócios é capaz de explicar as diferenças 

das práticas empresariais existentes entre os países a partir do contexto institucional nacional 

(TEMPEL; WALGENBACH, 2007). Esta teoria defende que nações específicas estão presas 

a uma determinada trajetória de desenvolvimento, refletindo diferenças nas configurações 
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institucionais, que influenciam o papel e a estruturação das empresas (BROOKES; 

BREWSTER; WOOD, 2005). 

Em contraste com o Novo Institucionalismo, essa abordagem argumenta que 

diferentes sistemas de organização econômica irão continuar sendo desenvolvidos e 

reproduzidos através de diferentes arranjos institucionais nacionais (TEMPEL; 

WALGENBACH, 2007). Isto ocorre porque os estados nacionais continuam sendo a principal 

unidade de competição política, de legitimidade, definidor e defensor dos direitos de 

propriedade privada, além de ser a influência predominante sobre as instituições do mercado 

de trabalho (WHITLEY, 2003). 

Conforme Whitley (2003), assim como o estado nacional é uma forma variável e 

historicamente contingente de organização política, também são as instituições nacionais 

regendo as atividades econômicas, que variam entre países e ao longo do tempo. Adotando 

essa abordagem, Matten e Moon (2008) argumentam que as diferenças nas práticas 

organizacionais de RSC entre os países podem ser explicadas pelos Sistemas Nacionais de 

Negócios (SNN). Esses sistemas de negócio consistem de mecanismos e estruturas de 

regulação das relações de mercado (BROOKES; BREWSTER; WOOD, 2005).  

Whitley (1999) define sistemas de negócios com padrões distintos de organização 

econômica que variam nos seus graus e modos de coordenação das atividades econômicas e 

na organização e relacionamento entre os proprietários, gestores, especialistas e outros 

empregados. O autor define cinco principais tipos de relacionamento entre os atores 

econômicos: os provedores e os utilizadores de capital; os consumidores e fornecedores; os 

concorrentes; as firmas em diferentes setores; e empregadores e empregado.  

Com o intuito de comparar a variedade de organização econômica ou sistemas de 

negócios, Whitley (1999) identifica características chaves dos tipos de sistemas de negócios e 

explica esses em termos das variações nas instituições particulares da sociedade (TEMPEL; 

WALGENBACH, 2007). Assim, as características que definem os sistemas nacionais de 

                                                   á           “            á    ”           

diferenças nas práticas empresariais em várias áreas (BROOKES; BREWSTER; WOOD, 

2005).  

Os sistemas de negócios são feitos a partir dessas características que estão 

interconectadas entre si. As diferenças entre os sistemas de negócio refletem na prática o grau 

de cooperação entre consumidores e fornecedores e entre os concorrentes, a maneira na qual a 

organização e o controle são organizados, a variedade de recursos e atividades que são 

integradas através das hierarquias administrativas, o tamanho da integração organizacional e a 
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interdependência de longo prazo de empregados e empregadores (BROOKES; BREWSTER; 

WOOD, 2005). 

No entanto, apesar do considerável número de possíveis tipos de organização 

econômica, a partir dessas relações, elas são limitadas empiricamente pela sua 

interdependência com as instituições da sociedade (WHITLEY, 1999). Essas combinações 

são limitadas porque as contradições entre as características, provavelmente, levariam a 

conflitos entre os grupos de atores sociais e arranjos institucionais e, consequentemente, 

somente alguns arranjos de características conseguiriam permanecer estabelecidos e 

reproduzidos após um longo período de tempo (WHITLEY, 1999; TEMPEL; 

WALGENBACH, 2007). Assim, apenas seis formas distintas de sistemas de negócios 

conseguiram se estabelecer em contextos particulares, através do desenvolvimento 

interdependente entre as características dos sistemas de negócios e das instituições sociais 

dominantes. 

As especificidades e distinções nacionais dos sistemas de negócios dependem de como 

as características dos Estados e das instituições relacionadas são complementares em suas 

implicações nas empresas e mercados (WHITLEY, 2003). Segundo Whitley (1999), os 

estados nacionais geralmente desenvolvem sistemas de negócios distintos, devido: ao sistema 

legal nacional, que define e reforça o direito à propriedade privada nas economias capitalistas; 

à sua responsabilidade por manter a ordem pública; seu papel organizador dos vários grupos 

de interesse e das convenções que governam suas relações de competição e colaboração; e por 

serem responsáveis pela organização dos sistemas de regulação financeira e da organização de 

desenvolvimento de habilidades e controle. 

Apesar de existir outras instituições que ajudam a gerar e a reproduzir diferentes tipos 

de sistemas de negócios, apenas algumas são capazes de guiar e restringir a natureza das 

relações de propriedade, as relações entre empresas e as relações de trabalho, por terem 

controle sobre o acesso de recursos críticos como o capital e o trabalho (WHITLEY, 1999).  

Essas instituições podem ser caracterizadas e comparadas entre economias em termos de 

quatro grandes áreas: o Estado; o Sistema Financeiro; o sistema de desenvolvimento de 

habilidades e controle; e as convenções dominantes regulando as relações de confiança e 

autoridade.  

Segundo Tempel e Walgenbach (2007), nos países em que as instituições são 

fortemente interdependentes os sistemas de negócios dificilmente irão se alterar, a não ser que 

haja uma mudança significativa no quadro institucional. Por outro lado, quando as instituições 

são mais diferenciadas e sua interdependência é fraca, características do sistema de negócio e 
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algumas instituições podem sofrer mudanças sem levar a uma alteração radical do padrão 

estabelecido.  

É preciso destacar que não se pode esperar que um país apresente um único tipo de 

sistema de negócios em todos os setores e que nem todos os sistemas de negócios que são 

coesos e estáveis são também nacionalmente específicos e delimitados (WHITLEY, 2003). 

De forma similar, Brokkes, Brewster e Wood (2005) expõem que pode haver divergências 

supra e/ou subnacionais, refletindo a relativa complexidade e eficácia das formas nacionais de 

mediações institucionais. 

Da mesma forma que o Novo Institucionalismo dá pouca atenção aos efeitos das 

instituições nacionais nas práticas organizacionais, a Abordagem de Sistemas de Negócios, ao 

dar demasiada atenção a essa influência, acaba por minimizar os efeitos transnacionais sobre 

os padrões nacionais de organização econômica (TEMPEL; WALGENBACH, 2007). 

Sintetizando o apresentado sobre essas duas abordagens da Teoria Institucional, as ideias 

centrais são apresentando no Quadro 1, mostrando suas semelhanças e diferenças.  

 

Quadro 1 – Ideias centrais do Novo Institucionalismo e da Teoria de Sistemas de Negócios 
 Novo Institucionalismo Teoria de Sistemas de Negócios 

Mecanismos de 
adaptação 

Difusão global de conceitos através do 
isomorfismo. 
Limitações – falta de clareza se há difusão 
de uma língua global comum, deixando 
margem para interpretação local, ou se os 
próprios conceitos tornam-se mais 
parecidos globalmente. 

Reprodução de instituições e sistemas de 
negócios intimamente ligados. 
Limitações – não considera a possibilidade 
de empresas adotarem práticas desviantes 
do padrão e não fornece nenhum 
mecanismo claro para reconhecer o impacto 
dos transnacionais. 

Unidade de 
Análise 

Campo Organizacional – os limites são 
traçados conforme as fronteiras nacionais 
porque os estudos empíricos focam-se na 
América do Norte. 
Limitações – as dimensões transnacionais 
dos campos organizações são 
negligenciadas. 

Sistema de negócios – os limites são 
igualados às fronteiras nacionais devido à 
importante influência das ações do Estado. 
Limitações – os efeito das atividades 
internacionais sobre os sistemas de negócios 
são minimizados. 

Instituições 

Instituições normativas e cognitivas - 
padrões de pensamento e suposições tidas 
como certas a respeito das formas 
organizacionais e práticas de gestão. 
Limitações - não contém prescrições claras 
de comportamento e, portanto,  estão 
abertas a interpretação local. 

Instituições estruturais e reguladoras: o 
Estado, o Sistema Financeiro, o Sistema de 
desenvolvimento de habilidades e de 
controle, relações de confiança e autoridade. 
Limitações – minimizam a influência das 
instituições supranacionais e a difusão de 
conceitos normativos e cognitivos por 
atores globais. 

Representação 
das organizações 

Passiva: ênfase em fatores que tornam os 
atores improváveis de reconhecer ou agir 
em seus interesses 
Limitações - retrato excessivamente 
socializado dos atores, deixando pouca 
margem para reconhecer o papel que os 
atores desempenham na interpretação e 
implementação local das práticas difundidas 
globalmente. 

Passiva: ciclo de feedback firme entre os 
sistemas de negócios e as instituições. 
Limitações - exclui a possibilidade de 
reconhecer como atores podem adotar 
estruturas organizacionais e práticas de 
gestão desviantes do padrão. 

Fonte: adaptado de Tempel e Walgenbach (2007, p.7). 
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Agregando essas duas tradições da Teoria Institucional, Matten e Moon (2008) 

sugerem um framework demonstrando como as forças institucionais isomórficas e certas 

estruturas institucionais nacionais agem sobre a empresa influenciando em suas práticas 

explícitas e implícitas de RSC, conforme pode ser observado na Figura 1.  

Matten e Moon (2008) identificam quatro características importantes das estruturas 

institucionais nacionais: o Sistema Político; Sistema Financeiro; Sistema de Educação e de 

Trabalho; e Sistema Cultural. Esses sistemas moldam os Sistemas Nacionais de Negócios 

(SNN), determinando os aspectos da natureza da empresa, a organização dos processos de 

mercado e os sistemas de coordenação e controle empresarial (MATTEN; MOON, 2008). 

 

Figura 1 – RSC e o contexto institucional da empresa 

 

Fonte: Adaptado de Matten e Moon (2008, p. 413). 

Nota: Linhas sólidas - influência direta e imediata; linhas pontilhadas - influência indireta de longo prazo. 

 

No modelo proposto pelos autores, as configurações do contexto nacional em que a 

empresa se encontra é capaz de indicar a natureza da RSC praticada pela empresa, que pode 

ser explícita ou implícita. Matten e Moon (2008) explicam que apesar das duas formas de 

RSC resultarem em práticas similares, a RSC explícita resulta de decisões deliberadas, 

voluntárias e, frequentemente, estratégicas das empresas, enquanto que a RSC implícita é 

reflexo das obrigações do ambiente institucional da empresa. Segundo os autores, as práticas 

de RSC explícitas estão se espalhando globalmente devido ao isomorfismo coercitivo, 

mimético e normativo. No Quadro 2 é apresentada a equivalência entre os termos utilizados 
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no modelo de Matten e Moon (2008) e o framework criado por Whitley (1999). 

 

Quadro 2 – Termos equivalentes dos modelos de Whitley (1999) e Matten e Moon (2008) 
Whitley (1999) Matten e Moon (2008) 

Estruturas Institucionais 

Estado Sistema Político 

Sistema Financeiro Sistema Financeiro 

Sistema de desenvolvimento de habilidades e controle Sistema de Educação e de Trabalho 

Normas e valores regulando as relações de confiança e 

autoridade 
Sistema Cultural 

Sistema de negócios 

Coordenação dos proprietários Natureza da empresa 

                “            á    ” Organização dos processos de mercado 

Relações de trabalho e gerenciamento do trabalho Sistemas de coordenação e controle 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Segundo Whitley (1999), as diversas configurações das estruturas institucionais 

nacionais são capazes de estabelecer apenas determinados Sistemas Nacionais de Negócios. 

Desta forma, podemos a partir das informações sobre os sistemas político, financeiro, de 

educação, de mercado de trabalho e cultural chegar a uma definição do sistema de negócios 

existente. Isso permite que esses dois aspectos do framework sejam combinados e um único 

constructo a ser analisado. 

Jamile e Neville (2011) consideram que o modelo de Matten e Moon (2008) é bastante 

útil para direcionar a atenção para o contexto institucional que modela o SNN e salientar as 

pressões isomórficas do Campo Organizacional. No entanto, os autores consideram que a 

separação entre SNN, Campo Organizacional e a empresa é um tanto artificial, por 

considerarem que os dois primeiro são sinônimos e a empresa está inserida nos dois.  

                              “                   ”   “             z        ” 

                              ô               z           “                           ” 

adota-se uma perspectiva muito mais delimitada da área de atuação, a nacional. Já o Campo 

Organizacional, apesar de poder estar contido dentro da esfera nacional, pode não se limitar a 

essa, extrapolando-a para esfera global como, por exemplo, é o caso de diversas 

multinacionais. Dessa forma, será mantida nesse trabalho a distinção entre o SNN e Campo 

Organizacional. 

Outra consideração feita por Jamile e Neville (2011) é a inclusão dos atores em seu 

framework, que são capazes de afetar (e são influenciados por) as estruturas institucionais 

nacionais e o Campo Organizacional, além de exercer influência nas práticas organizacionais 

de responsabilidade socioambiental. Abreu, Cunha e Barlow (2015) adaptam o modelo de 

Jamali e Neville (2011), dando um papel central aos atores, por considerarem que as 
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diferenças em RSC nos países desenvolvidos e em desenvolvimento são resultado de crenças, 

atitudes e comportamentos dos atores em diferentes regiões.  

Apesar das considerações feitas por Jamile e Neville (2011) e Abreu, Cunha e Barlow 

(2015) sobre o papel dos atores organizacionais, ele não será investigado de maneira mais 

aprofundada neste trabalho. No entanto, recolhesse-se que o Sistema Nacional de Negócios, o 

Campo Organizacional e as estruturas institucionais afetarão o comportamento dos atores e 

vice-versa. Desta forma, optou-se por considerar que as atitudes, crenças e comportamento 

dos atores organizacionais se traduzem na forma como as empresas se comportam no 

mercado, especificamente, no seu nível de disclosure de RSC.  

 

2.2 Evolução do conceito e práticas de responsabilidade social corporativa 

 

O estudo sobre a RSC adquiriu importância na medida em que algumas empresas 

passam a possuir poder econômico maior do que diversos países e suas decisões ocasionam 

impactos sociais, ambientais e políticos, além de impactos econômicos, nos níveis local, 

nacional e global da sociedade (OLIVEIRA, 2013).  

 Apesar das raízes do que conhecemos por RSC serem antigas, ela é produto 

principalmente do século XX, especificamente a partir da década de 1950 (CARROLL, 2008; 

BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012; OLIVEIRA, 2013). As pesquisas sobre RSC passaram por 

racionalizações progressivas que implicaram em mudanças no nível de análise, saindo da 

discussão dos efeitos macro sociais da RSC para suas consequências no desempenho 

financeiro organizacional, e da orientação teórica, de pesquisas explicitamente normativas e 

orientadas para questões éticas para estudos implicitamente normativos e orientados para o 

desempenho organizacional (LEE, 2008).  

Oliveira (2013) aponta que o interesse por RSC aumentou nas últimas décadas devido 

às transformações nos contextos econômico, político e social das empresas, que influenciaram 

o seu comportamento diante da RSC. Dessa forma, a RSC surge não só como um diferencial 

competitivo (gerando diminuição de custos através do uso racional dos recursos, aumentando 

a produtividade devido ao ambiente de maior satisfação dos empregados e parceiros, ou sendo 

um diferencial para os acionistas e mercado financeiro), mas também para atender as pressões 

dos governos, das organizações da sociedade civil e dos cidadãos por empresas mais 

socialmente responsáveis e transparentes (OLIVEIRA, 2013). 

Os argumentos a favor da responsabilidade social geralmente são fundamentados na 

ética e na lógica instrumental, que está baseada no entendimento de que o comportamento 
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socialmente responsável irá beneficiar no longo prazo a empresa e a atividade empresarial 

como um todo (JONES, 1999). Os argumentos contrários a essa visão são baseados em duas 

perspectivas: da função institucional, ou seja, que existem outras instituições responsáveis por 

executar as funções requeridas pela responsabilidade social (ex.: governo, sindicatos, igrejas, 

ONG) e que os gestores não possuem as habilidades ou tempo para implementarem políticas 

públicas; e dos direitos da propriedade, na qual o gestor não tem o direito de fazer outra coisa 

a não ser aumentar a riqueza dos acionistas (JONES, 1999).  

Da mesma forma, outros autores consideram que o debate sobre RSC se divide entre 

duas visões (SCHWARTZ, CARROLL, 2003; JAMALI; MIRSHAK, 2007). Uma que 

acredita que as empresas têm apenas duas responsabilidades, fazer dinheiro para seus 

proprietários e obedecer às regras pertinentes. E outra perspectiva que espera que a empresa 

atenda a um espectro mais amplo de expectativas, assumindo responsabilidades conforme os 

princípios da moralidade, accountability e integridade, possuindo um maior escopo de 

contribuições e intervenções à sociedade. 

A literatura sobre responsabilidade social corporativa passou por profundas mudanças 

desde o seu marco inicial na era moderna, que é atribuído por diversos autores (CARROLL, 

1979; 2008; LEE, 2008, MOURA-LEITE; PADGETT, 2011) ao livro Social Responsabilities 

of the Businessman, publicado em 1953 por Howard R. Bowen. Desde essa primeira 

sistematização e racionalização, a RSC deixou de ser encarada apenas como uma atividade de 

filantropia para ser compreendida como parte da estratégia da empresa. 

No início a RSC sofre fortes críticas, baseadas no pensamento econômico clássico, 

como as de Milton Friedman, em 1962, que considerava a doutrina da responsabilidade social 

como fundamentalmente subversiva e que a única função da empresa é fazer tanto dinheiro 

quanto o possível para os seus acionistas (CARROLL, 1979; LEE, 2008). No entanto, a partir 

dos anos 1970 os gestores e pesquisadores focaram-se no conteúdo e na implementação de 

processos de RSC que não conflitassem com os interesses fundamentais da empresa, assim as 

ações sociais eram aceitáveis se elas estivessem totalmente justificadas no interesse próprio da 

empresa (MOURA-LEITE; PADGETT, 2011). 

O primeiro esforço na tentativa de produzir um paradigma teórico aceito foi realizado 

por Carroll em seu artigo na revista Academy of Management Review, em 1979 (LEE, 2008). 

Carroll (1979) sugere um modelo que torna claro e integra as várias definições que 

apareceram na literatura sobre RSC e utiliza o termo desempenho social corporativo para 

integrar essas várias visões. Segundo Carroll (1991), o termo Desempenho Social Corporativo 

emergiu como um conceito inclusivo e global para abranger a Responsabilidade social 
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corporativa, a capacidade de resposta da empresa e todo o espectro de atividades socialmente 

responsáveis das empresas. 

O framework conceitual sugerido por Carroll (1979) articula três aspectos distintos do 

desempenho social corporativo: a definição de responsabilidade social; a identificação das 

questões para as quais a responsabilidade social existe; e a especificação da filosofia de 

resposta para essas questões. O autor organiza esses aspectos em um modelo tridimensional. 

Sob o primeiro aspecto, para que a definição de responsabilidade social enderece a total 

extensão das obrigações que a empresa tem com a sociedade em um determinado momento, 

ela deve incorporar a natureza econômica, legal, ética e discricionária do desempenho das 

organizações (CARROLL, 1979).  

Ou seja, a empresa deveria atender as expectativas da sociedade, dando retorno sobre 

    v                     á    (                     ô    )                    “          

j   ” (                      )                    z       q            j               

(responsabilidade ética) e decidindo sobre atividades específicas ou contribuições 

filantrópicas com o intuito de dar algum retorno à sociedade (responsabilidade discricionária) 

(JAMALI; MIRSHAK, 2007).  

Em seguida, além de determinar a natureza (econômica, legal, ética ou discricionária) 

das responsabilidades, é preciso identificar em quais questões ou áreas sociais elas estão 

relacionadas. O autor reconhece que identificar essas questões é uma tarefa difícil já que elas 

tendem a mudar e serem diferentes entre as indústrias. Conforme McWilliams, Siege e Wright 

(2006), os líderes corporativos estão conscientes do fato de que as normas e padrões de 

negócios, marcos regulatórios e as demandas dos stakeholders por RSC podem variar 

substancialmente entre nações, regiões e linhas de negócios. Completando o framework, é 

preciso identificar a filosofia, modo ou estratégia que as empresas irão utilizar para responder 

às suas responsabilidades e questões sociais, variando em um continuum no qual a empresa 

pode não responder (fazer nada) até responder proativamente (CARROLL, 1979).  

A contribuição mais importante desse modelo tridimensional é que ele não trata os 

objetivos econômicos e sociais da empresa como incompatíveis, integrando-os em um 

framework de Responsabilidade social corporativa que inclui as categorias econômicas, 

legais, éticas e discricionárias (LEE, 2008).  

Posteriormente, o modelo tridimensional de Carrol (1979) sofreu modificações por 

Wartick e Cochran (1985), Wood (1991) e Carrol (1991) no intuito de detalhar alguns 

aspectos que não estavam devidamente definidos ou exemplificados no modelo, além de 

incluir contribuições de outras teorias, na tentativa de formular um modelo mais prático e 
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gerencialmente útil.  

A definição de RSC em quatro categorias ou domínios (responsabilidade econômica, 

legal, ética e discricionária ou filantrópica) (CARROLL, 1979; 1991) foi utilizada em 

diversos trabalhos teóricos e empíricos, tendo sido incorporada em diversos códigos de éticas 

empresariais e continua sendo um paradigma importante no campo da gestão de questões 

sociais (SCHWARTZ; CARROLL, 2003). 

Conforme Oliveira (2013), a partir da década de 1990 diversas iniciativas reforçam a 

ideia de RSC: a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento no 

Rio de Janeiro, ou Rio-92, consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável e incluiu a 

dimensão social nas ações e demandas do ambientalismo; surgem movimentos de fiscalização 

das práticas das multinacionais, principalmente relacionadas aos direitos trabalhistas; 

demanda por mais transparência de empresas e governos; demanda por maior contribuição 

empresarial aos projetos sociais; e o surgimento de iniciativas governamentais e 

intergovernamentais com o intuito de pressionar as empresas por práticas socialmente 

responsáveis, como o Pacto Global e as diretrizes de responsabilidade social para empresas 

multinacionais da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

No final da década de 1990 a RSC passa a se relacionar com a literatura de estratégia e 

a vasta maioria dos estudos sobre RSC argumenta que ela afeta positivamente o desempenho 

financeiro (bottom-line) da organização (MOURA-LEITE; PADGETT, 2011). Apesar das 

evidências empíricas sobre essa influência ainda serem inconclusivas, vários acionistas e 

investidores institucionais começaram a aceitar a ideia de que a adoção estratégica de RSC 

pode levar a retornos financeiros de longo prazo (LEE, 2008).  

A partir do século XXI a ideia de RSC passou a ser universalmente aceita, surgem 

mais pesquisas empíricas sobre o tópico e sobre os assuntos relacionados e em várias 

empresas a RSC é um assunto totalmente integrado à gestão estratégica e à governança 

corporativa (CARROLL, 2008). Conforme Lee (2008), durante as duas últimas décadas o 

conceito de RSC tem sido progressivamente trabalhado e se tornou associado com objetivos 

organizacionais mais amplos, como a reputação e a gestão dos stakeholders. 

No campo conceitual, Schwartz e Carroll (2003) reexaminam as contribuições de 

Carroll (1979; 1991) e levantam três questões problemáticas do modelo de quatro categorias: 

o modelo de pirâmide não é adequado para descrever as relações entre os quatro componentes 

do modelo, pois pode sugerir uma hierarquia entre as categorias, além de não ser capaz de 

mostrar as sobreposições existentes entre elas; a responsabilidade discricionária/filantrópica é 

difícil de ser diferenciada da responsabilidade ética ou poderia ser motivada por interesses 



35 

econômicos, assim poderia ser absorvida pelas responsabilidades econômica e ética; e o 

modelo oferece poucas discussões e critérios de avaliação das atividades empresariais, 

dificultando o processo de classificação da responsabilidade entre os quatro domínios. 

Assim, Schwartz e Carroll (2003) apresentam uma abordagem de três domínios para a 

RSC, a partir da redução das quatro categorias de RSC do modelo proposto por Carroll (1979; 

1991): econômico, legal e ético. O domínio econômico refere-se às práticas empresariais com 

o intuito de gerar direta ou indiretamente impactos econômicos positivos. O campo legal 

refere-se às respostas da empresa relacionadas às normas e princípios legais federais, 

estaduais e locais, podendo se dividir em três categorias: conformidade legal, que pode ser 

passiva, restritiva ou oportunista (age nas brechas da lei); evitamento de litígios; antecipação 

da lei. O último domínio refere-se às responsabilidades éticas da empresa esperada por seus 

stakeholders mais relevantes. 

O modelo de Schwartz e Carroll (2003) é apresentado na forma de diagrama de Venn, 

oferecendo uma alternativa para as conceituações anteriores de RSC. Os autores apresentam e 

discutem cada um dos domínios, sugerindo sete categorias de comportamentos de RSC 

(Figura 2), que são descritas e exemplificadas com o intuito de fornecer meios e referencial 

teórico mais adequados ao processo de categorizar as atividades de RSC. 

 

Figura 2 – Modelo dos três domínios da RSC 

 

Fonte: Schwartz e Carroll (2003, p. 509). 

 

                   q         x                  “        ”                        

predominância que cada um desses domínios tem no comportamento empresarial. Assim, 

caso uma empresa tenha uma preocupação maior com as responsabilidades econômicas da 
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empresa, não possuindo muitas pressões de caráter legal ou ético, o círculo que corresponde a 

esse domínio seria representado de forma maior que os demais.  

Schwartz e Carroll (2003) compreendem que esse modelo apresenta limitações. No 

entanto, Barbieri e Cajazeira (2012) consideram que as limitações apontadas pelos autores são 

simples e serão superadas com o tempo ou minimizadas. Para esses autores o maior problema 

do modelo é não considerar as questões ambientais como uma dimensão específica, o que 

inclusive já faz parte da definição de RSC de diversas organizações nacionais (Instituto Ethos 

e norma NBR 16001:2004) e internacionais (ISO e Comissão da Comunidade Europeia). 

Dessa forma, a responsabilidade social funcionaria como um meio para tornar a contribuição 

empresarial efetiva para o desenvolvimento sustentável e se sustenta no desempenho das três 

dimensões da sustentabilidade: a econômica, a social e a ambiental (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2012).  

De forma geral, a Responsabilidade social corporativa pode ser definida como a 

situação na qual a empresa vai além do simples cumprimento de obrigações e se engaja em 

ações que parecem promover algum bem social, indo além dos interesses da empresa e do que 

é exigido por lei (MCWILLIAMS; SIEGE; WRIGHT, 2006). Por outro lado, a RSC também 

pode ser vista como um termo guarda-chuva, agregando ou sendo sinônimo de diversos outros 

conceitos referente às relações entre as empresas e a sociedade (BLOWFIELD; FRYNAS, 

2005; MATTEN; MOON, 2008; OLIVEIRA, 2013), como: desempenho social corporativo; 

teoria do stakeholder; ética empresarial; sustentabilidade; responsabilidade social empresarial; 

e cidadania corporativa.  

No entanto, Oliveira (2013) salienta que a definição da responsabilidade social varia 

de acordo com o local e setor de atividades em que a empresa está inserida, assim como ao 

longo do tempo. Atualmente, exemplos da responsabilidade social das empresas vão da 

incorporação de características ou traços sociais em produtos e processos de manufatura, da 

adoção de práticas progressivas de gerenciamento de recursos humanos, de níveis mais 

elevados de desempenho ambiental através da reciclagem e redução da poluição, até a ajuda 

de organizações comunitárias a alcançar seus objetivos (MCWILLIAMS; SIEGE; WRIGHT, 

2006). 

Segundo a European Commission (2004), existem cinco instrumentos principais de 

Responsabilidade social corporativa, que se complementam: os códigos de conduta; a 

certificação de produtos sustentáveis através de rótulos; as normas de gestão; os relatórios de 

RSC; e o investimento socialmente responsável. Com o aumento da percepção de diversos 

agentes sobre o impacto das atividades corporativas no ambiente e na sociedade, cresce a 



37 

pressão para que as empresas implementem atividades sustentáveis e de Responsabilidade 

social corporativa e, consequentemente, divulguem as condutas adotadas e suas conquistas 

(GRECCO et al., 2013).  

Assim, as empresas passaram a desenvolver a gestão e os mecanismos organizacionais 

para a comunicação e controle das políticas e práticas socialmente conscientes de negócios 

(CARROLL, 2008). Conforme Golob e Bartlett (2007), os relatórios de RSC são uma 

ferramenta chave de comunicação com os stakeholders a respeito das atividades socialmente 

responsáveis das empresas. Segundo as autoras, a comunicação do impacto social da empresa 

é algo importante e a divulgação de informações verdadeiras e relevantes sobre o 

comportamento empresarial pode ter benefícios para os stakeholders, a organização e a 

sociedade. 

Oliveira (2013) considera que as empresas ganham legitimidade perante a sociedade 

na medida em que os anseios dos stakeholders são considerados nas decisões e nas ações 

empresariais. Para isso é necessário estabelecer um bom processo de interação entre a 

empresa e os diversos stakeholders, através de boas estratégias de comunicação. 

 

 

2.2.1 Importância da Divulgação de Informações de Responsabilidade Social 

Corporativa 

 

A comunicação da responsabilidade social corporativa é considerada pré-requisito 

para a manutenção de uma imagem positiva junto ao mercado, assim como provável 

diferencial competitivo (CONCEIÇÃO et al., 2011). Através dela as organizações fornecem 

informações para diferentes stakeholders a respeito de questões sociais e ambientais 

(GOLOB; BARTLETT, 2007). Conforme a European Comission (2004) a divulgação de 

informações sociais e ambientais é tanto uma ferramenta de comunicação, endereçada aos 

stakeholders internos e externos da empresa, como uma ferramenta de gestão, permitindo que 

a empresa tenha uma abordagem mais sistemática de desenvolvimento sustentável, medição 

de progresso e definição de estratégia e metas para melhoria. 

Tang e Li (2009) argumentam que a divulgação de informação tem sido uma atividade 

           v      q                  v             á         q     z            proteção 

ambiental, condições de trabalho e outros aspectos que não estão diretamente relacionados ao 

seu desempenho financeiro. Essa atividade busca atender à demanda da sociedade pela 

prestação de contas da atuação da organização, com informações sobre o impacto social e 
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ambiental de sua atividade econômica, que demonstrem as contrapartidas das empresas pelos 

ganhos econômicos obtidos na utilização dos recursos naturais, materiais ou humanos de uma 

determinada localidade (CONCEIÇÃO et al., 2011). 

Assim, ao adotar políticas de RSC, a organização necessita estabelecer uma 

comunicação com seus stakeholders, para convencê-los de sua seriedade em relação à sua 

responsabilidade social e, também, obter os benefícios que surgem com a imagem de 

socialmente responsável (MEIRELES, 2014). As empresas comunicam seus princípios, 

atividades e conquistas de RSC para diferentes stakeholders com o intuito de criar uma 

imagem pública favorável, esperando com isso mais investimentos, vendas, crescimento 

financeiro e de legitimidade com seus principais stakeholders (TANG; LI, 2009). 

Relatório de sustentabilidade é um termo amplo considerado sinônimo de outros 

relatórios, como o relatório de responsabilidade social empresarial, o balanço social, balanço 

social corporativo, relatório social ou relatório social-ambiental, para designar o material 

informativo sobre os impactos econômicos, ambientais e sociais (triple bottom line) de uma 

organização (GRI, 2011a; OLIVEIRA, 2013). Para Golob e Bartlett (2007) o relatório é uma 

importante ferramenta ou canal de comunicação que pode garantir maior transparência 

corporativa e permitir um melhor envolvimento com múltiplos stakeholders. Segundo 

Oliveira (2013), o balanço social é uma das principais ferramentas capaz de sintetizar e 

disponibilizar informações sobre a atuação da empresa em questões socioambientais. 

Conforme Tschopp, Wells e Barney (2012), a divulgação de informação de questões 

sociais e ambientais específicas já era realizada pelas empresas desde o começo dos relatórios 

financeiros devido, por exemplo, a motivos regulamentares. Segundo a European 

Commission (2004), somente mais recentemente as considerações sociais e éticas passaram a 

ser adicionadas às questões ambientais dos relatórios, devido o crescente reconhecimento da 

necessidade de endereçar ao triple bottom line do desenvolvimento sustentável. 

Desde a década de 1960, ONGs e grupos de ativismo, como o Greenpeace, têm 

forçado as empresas a serem social e ambientalmente responsáveis, inclusive na divulgação 

de informações (TSCHOPP; WELLS; BARNEY, 2012). Os relatórios de sustentabilidade 

passaram por uma rápida evolução desde a década de 1970, quando a divulgação de 

informação sobre o desempenho ambiental, segurança e saúde passou a ser desenvolvida de 

forma complementar ao relatório anual (EUROPEAN COMMISSION, 2004). Segundo 

Tschopp, Wells e Barney (2012), a evolução da divulgação de informações ou relatórios de 

RSC é dividida em três fases: 

 1970-1980: Marcada por relatórios maquiados (lavagem verde ou greenwash) e 
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campanhas enganosas de marketing, com pouca substância, que desviavam a atenção 

do público dos impactos ambientais negativos gerados pelas empresas. No final desse 

período, devido às mudanças político-econômicas,    z                             á 

um declínio dos relatórios sociais (MEIRELES, 2014); 

 1980-1990: Há uma retomada da divulgação de informações de RSC, com relatórios 

com mais substância sendo emitidos por empresas como a The Body Shop, a Shell 

Canada e a B   & J   y’ . Nesse período os relatórios sociais ressurgem devido às 

iniciativas de organizações como o World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) e o 

Council on Economic Priorites (MEIRELES, 2014); 

 1990-atualmente: A divulgação de informações de RSC visa fornecer aos stakeholders 

as informações que eles desejam para tomar decisões. Esta fase envolve o surgimento 

de investidores socialmente responsáveis e ativistas sociais e ambientais, que se 

apoiam nos relatórios de RSC por diferentes razões, além de organizações que trazem 

a credibilidade necessária para os relatórios de RSC. 

Golob e Bartlett (2007) classificam a divulgação de informações de RSC em três 

tipos: obrigatória, solicitada e voluntária. Os defensores da divulgação obrigatória acreditam 

que a divulgação deve ser regulada pelo Estado, a fim de proteger os cidadãos e garantir que a 

informação adequada seja fornecida. Segundo Doane (2002), a divulgação obrigatória de 

informação irá permitir que o mercado opere de forma mais eficiente, ao fazer que 

informações relevantes e transparentes estejam disponíveis a todos, ajudando a reduzir os 

custos de transação e a definir as expectativas dos stakeholders. Segundo Oliveira (2013) 

existe um amplo debate sobre a necessidade de tornar os relatórios de sustentabilidade 

obrigatórios e regulados, como forma de garantir a qualidade desses. 

Segundo van der Laan (2009), a divulgação de informações solicitadas desenvolve 

novas formas, mais simétricas e dialogais, de comunicação, que fornecem aos grupos 

particulares de stakeholders informações mais ricas e melhores, a partir das demandas 

realizadas. Por sua vez, a divulgação voluntária é a forma mais reconhecida e tem como 

principal característica a forma e conteúdo voluntários dos seus relatórios (GOLOB; 

BARLETT, 2007). Segundo Stittle (2002), isso pode levar as empresas a utilizá-los para 

retratar sua imagem de forma mais favorável. Segundo esse autor, para que as iniciativas 

voluntárias funcionem, são necessárias mudanças consistente e sistemática das práticas de 

regulação organizacional. Dessa forma, existe uma certa pressão pública que motiva alguns 

governos e outras instituições a estabelecer diferentes mecanismos de acreditação, diretrizes e 
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normas para as práticas e a divulgação de informação de RSC (GOLOB; BARTLETT, 2007).  

Golob e Bartlett (2007, p.4) consideram que três categorias distintas e complementares de 

padrões e diretrizes internacionais dão mais forças à divulgação de informações de RSC. São 

elas:  

a) Códigos de conduta: definem padrões de comportamento empresariais, por exemplo, 

as Diretrizes da OCDE e a Declaração da OIT; 

b) Normas de gestão: oferecem frameworks para implementar práticas socialmente 

responsáveis, por exemplo, a SA8000 e a ISO 14000; 

c) Filtragem e rankings: Fornece uma base para o investimento responsável e a 

comparação entre empresas, por exemplo, o Índice de Sustentabilidade Dow Jones e o 

FTSE4Good.  

Conceição, Dourado e Silva (2012) e Oliveira (2013) consideram que, dentre os 

esforços internacionais de normatização e estabelecimento de diretrizes para a divulgação de 

informações sobre a sustentabilidade corporativa, destacam-se: a série de normas AA1000, 

criada em 1999 pelo Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA, agora chamado de 

AccountAbility); a norma internacional Social Accountability 8000 (SA-8000) da Social 

Accountability International (SAI), organização não governamental sediada nos Estados 

Unidos; a série ISO14000 (Gestão Ambiental) e a norma ISO26000 (Diretrizes sobre 

Responsabilidade Social), publicada em Genebra, pela Intenational Organization for 

Standardization (ISO); e as Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da 

Global Reporting Initiative (GRI). No entanto, a proliferação de códigos e padrões sobre RSC 

dificulta a compreensão, por parte das empresas, de quais são as expectativas da sociedade 

(DOANE, 2002).  

Dentre as iniciativas de normatização, a ISO26000 busca aproveitar os princípios das 

normas SA8000, AA1000, do Pacto Global e da GRI, porém não é certificável (OLIVEIRA, 

2013). Por outro lado, a GRI tem incluído elementos de outras normas, como a ISO14000, 

SA8000 e os Princípios da OCDE, indicando o desejo de prover uma norma uniforme aceita 

mundialmente de divulgação de informações (GOLOB; BARTLETT, 2007). A GRI é uma 

organização internacional independente fundada em 1997, nos Estados Unidos, a partir das 

organizações sem fins lucrativos Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) e Tellus Institute, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) (GRI, 2015).  

A missão da GRI é desenvolver e disseminar as diretrizes para os relatórios de 

sustentabilidade (internacionalmente aplicáveis), permitindo que organizações relatem 
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voluntariamente suas atividades nas dimensões social, ambiental e econômica (GOLOB; 

BARTLETT, 2007). Os padrões para os relatórios de sustentabilidade elaborados pela GRI 

ajudam empresas, governos e outras organizações a entenderem e comunicarem o impacto das 

empresas em questões críticas de sustentabilidade, tais como mudança climática, direitos 

humanos, corrupção entre outros (GRI, 2015). A adoção de padrões como os da GRI pelas 

empresas torna mais difícil para elas tirarem vantagens em áreas onde, por exemplo, normas 

ambientais e trabalhistas são mais leves ou inexistentes (BIRD; SMUCKER, 2007). Segundo 

Michelon,  Pilonato e Ricceri (2015), empresas que seguem o referencial de divulgação da 

GRI parecem ter maiores níveis de comprometimento com a RSC do que empresas que não 

seguem.  

 

Figura 3 – Visão Geral das Diretrizes da GRI 

 
Fonte: GRI (2011a). 

 

As Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da GRI buscam 

auxiliar as empresas na tarefa de determinar o conteúdo e dar garantia da qualidade das 
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informações relatadas (GRI, 2011a). Conforme observado na Figura 3, as diretrizes se 

dividem em dois grupos: um que se preocupa em como relatar as informações, formado por 

orientações para definir o conteúdo do relatório, princípios para definir o conteúdo do 

relatório e para garantir sua qualidade e orientação para estabelecer o limite do relatório; e 

outro que identifica o que relatar, dividido em três categorias: perfil, forma de gestão e 

indicadores de desempenho. 

Os indicadores de desempenho de sustentabilidade são divididos nas categorias 

econômica, ambiental e social. Essa última é subdividida nas categorias: práticas trabalhistas; 

direitos humanos; sociedade; e responsabilidade pelo produto. O documento Diretrizes para 

Relatório de Sustentabilidade (GRI, 2011a) contém informações sobre a forma de gestão e um 

conjunto de indicadores de desempenho essenciais e adicionais específicos para cada uma 

dessas categorias.  

É preciso salientar também que a ideia de divulgação de informações relativas à 

Responsabilidade social corporativa ainda não é um ponto pacífico na literatura, devido à 

existência de questionamentos sobre a pertinência da própria RSC (CONCEIÇÃO et al., 

2011). Conforme Tschopp, Wells e Barney (2012), sem um acordo sobre as normas de 

divulgação e de relatórios, ou sua harmonização, os atuais relatórios continuam sob riscos de 

serem vistos apenas como uma estratégica de marketing empregada pelas empresas.  

 

2.3 Fatores Determinantes para a Divulgação de Informação de Responsabilidade Social 

Corporativa 

 

 Entre 1970 e a primeira década do século XXI diversas pesquisas investigaram quais 

são os fatores capazes de determinar a divulgação de informação de RSC. Conforme Fifka 

(2013), as pesquisas realizadas neste período analisaram, predominantemente, os fatores 

internos que influenciam a divulgação de informação. Esses fatores foram, principalmente, o 

tamanho, o pertencimento a determinado setor e o desempenho financeiro.  

Dentre os fatores externos, destacam-se os relacionados às características dos países, 

normalmente considerados em trabalhos de natureza transcontinental (FIFKA, 2013).  A 

partir dos resultados dessas pesquisas o autor conclui que os ambientes políticos e 

socioeconômicos tem um forte impacto nas práticas de divulgação. Campbell (2006) atribui 

às instituições nacionais específicas como prováveis responsáveis pelas diferenças 

transacionais nas atitudes gerenciais relativas à RSC.  

Similarmente, diversos estudos indicam a provável influência do contexto nacional 
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dos países na responsabilidade social corporativa (JONES, 1999; JAMALI; MIRSHAK, 

2007; MATTEN; MOON, 2008; GRECCO et al., 2013), fato que já havia sido levantado por 

Carroll (1991), quando afirmou que a implementação das responsabilidades econômica, legal, 

ética e filantrópica poderia variar dependendo das características do setor, do estado da 

economia, além do tamanho da empresa, da filosofia do gestor, estratégia corporativa, e 

outras condições atenuantes. 

Jones (1999) analisa a configuração dos vários níveis das estruturas institucionais, 

examinando a extensão pelas quais elas são necessárias e/ou suficientes para promover o 

discurso da responsabilidade social e a prática da gestão dos stakeholders. O autor argumenta 

que certas condições são necessárias para que a responsabilidade social se manifeste na gestão 

dos stakeholders (apesar de não serem suficientes para garantir que ela ocorra), nos seguintes 

níveis institucionais: sociocultural; nacional; setor; empresarial; e individual. O autor salienta 

que a prática de gestão dos stakeholders depende de que os tomadores de decisão possuam 

valores consistentes com a responsabilidade social e ajam conforme eles e que os gestores 

operem em um ambiente organizacional no qual a gestão dos stakeholders é percebida como 

um processo institucionalmente legítimo de alocação de recursos.  

Bewley e Li (2000) examinam fatores associados com o disclosure ambiental nos 

relatórios anuais das empresas canadenses de manufatura em 1993. As autoras encontram que 

empresas com mais cobertura midiática da sua exposição ambiental, maior propensão à 

poluição e mais exposição política são mais propensas a divulgarem informações ambientais 

gerais. Também foi encontrado que o disclosure de informações financeiras sobre o impacto 

ambiental corporativo é menos influenciado por fatores relacionados ao disclosure voluntário 

do que o disclosure geral. 

Delmas (2002) oferece um quadro teórico para analisar a variação nas taxas de adoção 

da norma ISO 14001 entre Estados Unidos e Europa e encontra que divergências nos seus 

ambientes institucionais têm impacto na adoção da norma ISO 14001 pelas empresas. 

Segundo os autores, o ambiente institucional norte-americano parece agir como um fator que 

desencoraja a adoção das normas da série ISO 14000, já que as empresas americanas ficam 

temerosas do processo de certificação que torna público informações sobre o seu 

desempenho. Por outro lado, na Europa, os governos tem encorajado a adoção de diretrizes de 

gestão ambiental através do estabelecimento de sistemas de certificação confiáveis e 

provendo assistência técnica aos potenciais adotantes (DELMAS, 2002). 

Campbell (2006) desenvolve uma série de proposições estabelecendo as condições 

institucionais sob as quais as empresas provavelmente agirão de forma socialmente 
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responsável. Para o autor as empresas são mais suscetíveis a agir com responsabilidade social 

quando elas encontrarem mais regulação estatal, auto regulação do setor, ONGs e outras 

organizações independentes que as monitoram, além de um ambiente institucional normativo 

que encorajem o comportamento socialmente responsável. Somado a isso, o comportamento 

corporativo socialmente responsável é mais provável de ocorrer na medida em que a empresa 

pertence a associações empresariais e estabelece um diálogo institucionalizado com seus 

stakeholders (CAMPBELL, 2006). 

Campbell (2007) argumenta que algumas condições econômicas, especificamente a 

riqueza relativa da empresa, a economia nacional e o nível de competição ao qual a empresa 

está exposta, afeta a probabilidade de a empresa agir de forma socialmente responsável. No 

entanto, o autor compreende que uma variedade de condições institucionais mediam estas 

relações econômicas, conforme observado em Campbell (2006). Reconhece, ainda, que o 

terreno institucional no qual as empresas operam não é estático, existindo pressões dinâmicas, 

que fluem e refluem, fazendo com que este terreno mude ao longo do tempo (CAMPBELL, 

2006; 2007). 

Matten e Moon (2008) assumem a necessidade de algumas instituições básicas como 

pré-requisitos para a existência da RSC em um país: um mercado em que as empresas tenham 

liberdade para decidir suas respostas ao mercado, à sociedade e aos fatores políticos; a 

existência de instituições governamentais e legais que garantam, definam e administrem o 

mercado e ajam em nome da sociedade para corrigir disfunções no mercado; que as 

instituições não possam ser manipuladas por agentes do mercado; e a existência de uma 

sociedade civil que institucionalize e articule valores e preferências sociais às quais o governo 

e o mercado busquem responder. 

Ao estudar o contexto chinês, Tang e Li (2009) explicam que a conceituação, práticas 

e comunicação de RSC das empresas chinesas são determinadas pela complicada interação 

entre as empresas, governos, ONGs e outros stakeholders da sociedade chinesa e as pressões 

institucionais das comunidades domésticas e global. Segundo Tschopp, Wells e Barney 

(2012), as instituições podem, por exemplo, promover ou influenciar a difusão de padrões de 

relatórios de RSC através de esforços para: comunicar os benefícios da utilização ou emissão 

dos relatórios; ajudar as empresas na elaboração dos relatórios; desenvolver, harmonizar, ou 

convergir diretrizes; e o desenvolvimento de mercados e pressões destinados a aumentar a 

confiança em tais relatórios.  

Os resultados encontrados por Grecco et al (2013) corroboram com a hipótese de que 

existe diferença nas práticas de disclosure de informações de sustentabilidade entre empresas 
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brasileiras e espanholas. Segundo os autores, isso ocorre porque as atividades corporativas e 

as práticas de divulgação são motivadas por expectativas e pressões sociais específicas de 

cada contexto, conforme os pressupostos da teoria institucional.  

Yang, Craig e Farley (2015) reforçam a visão popular de que a divulgação de 

informação de RSC está sujeita ao contexto social e político do país em que a empresa opera. 

Os trabalhos analisados pelos autores apontam uma ênfase na importância do governo chinês 

como promotor poderoso da transparência das empresas. O aumento no disclosure de RSC 

está relacionado, também, às mudanças na economia chinesa. A divulgação de informação 

por parte das empresas chinesas eram encaradas como um custo adicional e sua falta era uma 

barreira para o mercado internacional. Assim, na medida que as empresas chinesas entraram 

nesse mercado, o governo chinês percebeu que era necessário promover o disclosure para 

garantir a competitividade das empresas chinesas (YANG; CRAIG; FARLEY, 2015). 

Ioannou e Serafeim (2012) utilizam o framework proposto por Whitley (1999) e 

analisam os impactos dos Sistemas Político, Financeiro, de Educação e Trabalho e Cultural na 

variação do desempenho social corporativos entre empresas de 42 países em um período de 7 

anos. Os autores encontram impactos significativos de todos esses sistemas que compõem o 

Sistema Nacional de Negócios no desempenho social corporativo.  

Dessa forma, a partir das pesquisas anteriores pode-se estabelecer como seguinte 

hipótese de trabalho: 

 

H0: A extensão do disclosure de RSC das empresas é influenciada pelas estruturas 

institucionais que formam o Sistema Nacional de Negócios do país. 

 

 Esta hipótese, por sua vez, pode se desdobrar em outras, relacionadas a cada uma das 

estruturas institucionais que compõem o ambiente institucional dos países, conforme 

apresentado a seguir. 

 

2.3.1 Sistema Político 

 

Conforme Matten e Moon (2008), a característica central que distingue o Sistema 

Político americano e europeu é o engajamento que o Estado possui nas atividade econômicas 

e sociais (educação, saúde, previdência). Conforme Ali e Rizwan (2013), o governo é um 

poderoso stakeholder da empresa, forçando a divulgação de informação de RSC nos países 

em desenvolvimento. 
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Bovaird e Löffler (2003) ressaltam que a organização pública não pode ser avaliada 

somente pela qualidade de seus serviços, mas também pela forma como exerce as suas 

responsabilidades políticas, ambientais e sociais. Essa realidade faz com que o governo seja 

avaliado pelo grau de implementação do conjunto de princípios e processos de governança, 

além dos resultados de suas políticas públicas. 

A governança pode ser                        õ              õ         q       

                         x      , incluindo o processo pelo qual os governos são 

selecionados, monitorados e substituídos, a capacidade do governo para formular e 

implementar políticas sólidas de forma eficaz e o respeito dos cidadãos e do Estado às 

instituições que governam as suas interações econômicas e sociais (KAUFMANN; KRAAY; 

MASTRUZZI, 2009).  

Lattermann, Kupke e Schneider (2008) aplicam a abordagem do ambiente de 

governança para comparar a comunicação de RSC entre empresas multinacionais chinesas e 

indianas. Os autores encontram que o ambiente de governança afeta a comunicação de RSC 

das empresas nos dois países. Segundo Young e Marais (2012), diversos estudos apontam que 

o sistema de governança dos países afetam a natureza da divulgação de informações de RSC. 

Os resultados encontrados por Li et al. (2010) mostram que a força motriz mais importante 

para a intensidade de comunicações de RSC são os fatores relacionados ao ambiente de 

governança do país, seguido pelos fatores relacionados ao setor e à empresa.  

Para mensurar os vários aspectos do ambiente de governança nos países, Kaufmann, 

Kraay e Zoido-Lobatón (1999) desenvolveram os Worldwide Governance Indicators (WGI), 

que avalia a qualidade da governança em seis aspectos: voz e responsabilização, estabilidade 

política, eficácia do governo, qualidade regulatória, estado de direito e controle da corrupção. 

Conforme Baughn, Body e Mcintosh (2007), baixos níveis de corrupção são apontados 

como fortes preditores do comportamento de RSC por parte das empresas de um país. 

Segundo Yang, Craig e Farley (2015), algumas pesquisas realizadas no ambiente chinês 

mostram que a regulamentação por parte do governo possui relação positiva com o nível de 

disclosure socioambiental. Dessa forma, depreende-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

H1: A extensão do disclosure de RSC está positivamente relacionada à qualidade da 

governança pública dos países. 

 

2.3.2 Sistema Financeiro  
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A Teoria Institucional argumenta que as empresas irão adotar determinados 

comportamentos para obter acesso a recursos e o suporte de stakeholders estratégicos 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). Entre eles existem os recursos financeiros e os investidores. 

Segundo Whitley (1999) a principal característica do Sistema Financeiro nacional é a sua 

dependência do mercado de ações ou de crédito bancário (ou proveniente de grandes 

investidores). Os países que dependem do mercado de capitais, como é o caso dos Estados 

Unidos, necessitam fornecer um maior grau de transparência e accountability para os 

investidores (MATTEN; MOON, 2008). Segundo Ali e Rizwan (2013), os investidores tem 

uma grande influência no disclosure de RSC das empresas que operam em mercados em 

desenvolvimento. 

Ball (1995) e Nobes (1998) argumentam que o nível de disclosure corporativo é maior 

em países que dependem mais do financiamento empresarial através do mercado de ações do 

que nos países que recorrem ao financiamento bancário. O mercado de ações requer mais 

disclosure informacional do que o financiamento bancário, porque o detentor da ação suporta 

mais risco do que o titular da dívida (DEBRECENY; GRAY; RAHMAN, 2002). Segundo 

Yang, Graig e Farley (2015), pesquisas no mercado chinês apontam que o disclosure de RSC 

nos relatórios anuais das empresas aumentou tanto em conteúdo como em sua forma, após o 

lançamento do mercado de ações de Xangai. Uma possível justificativa para isso pode ser que 

o disclosure de RSC parece fornecer informações relevantes aos investidores sobre o 

desempenho da empresa e, também, reduz o custo de capital das empresas (EL GHOUL et al   

               , 2011; ROVER, 2013; DHALIWAL et al., 2014; MICHELON; 

PILONATO; RICCERI, 2015).  

Dessa forma, depreende-se que a divulgação de informação de RSC pode estar 

relacionada com a dificuldade ou facilidade com que as empresas conseguem captar dinheiro 

no mercado, seja de ação ou de crédito. O World Economic Forum em seus Global 

Competitiveness Report define que os mercados financeiros mais eficientes são caracterizados 

por preços que refletem toda a informação pública disponível e pela capacidade das empresas 

em captar dinheiro através do lançamento de ações no mercado (WEF, 2015). Assim, em 

mercados mais eficientes, onde existe uma maior facilidade por parte das empresas em captar 

dinheiro no mercado, existiria um menor incentivo para a divulgação de informações 

relacionadas à responsabilidade social corporativa. Dessa forma é estabelecida a seguinte 

hipótese de pesquisa: 
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H2: A extensão do disclosure de RSC está negativamente relacionada com a facilidade das 

empresas em captar dinheiro. 

 

2.3.3 Sistema de Educação e de Trabalho 

 

 Whitley (1999) define o sistema para desenvolver e controlar habilidades como 

composto de dois sistemas interligados que desenvolvem e certificam competências e 

habilidades (Sistema de Educação) e as instituições que controlam os termos nos quais os 

proprietários dessas habilidades as vendem no mercado de trabalho (Sistema de Trabalho) 

(IOANNOU; SERAFEIM, 2012).  

Pesquisas recentes mostram que a prática de RSC está relacionada ao nível 

educacional do país (MEIRELES, 2014), dos gestores (HUANG, 2013) e dos investidores 

(CHEAH et al., 2011). O nível educacional pode afetar as decisões dos investidores, pois, ao 

possuir maior nível educacional, eles tendem a ser mais conscientes dos impactos 

socioambientais das atividades empresariais e céticos às informações constantes nos relatórios 

das empresas (CHEAH et al., 2011). Os resultados encontrados por Huang (2013) indicam 

uma relação positiva entre a especialização educacional dos CEO e o desempenho de RSC, 

sendo o principal fator que influencia o desempenho de RSC de uma empresa. 

Meireles (2014), ao estudar as variáveis institucionais influenciando a comunicação de 

RSC do Brasil, México, Chile e Panamá, encontra valores significantes estatisticamente para 

a variável relacionada à educação desses países, corroborando com as pesquisas anteriores e 

contribuindo para ampliar a importância do nível educacional na comunicação de RSC. Desta 

forma, espera-se que a qualidade do sistema educacional do país afete na divulgação de 

informações de RSC, devido à provável existência de investidores, gestores e clientes mais 

conscientes em relação aos impactos socioambientais das empresas. 

Outro aspecto desse sistema diz respeito ao mercado de trabalho. Segundo Whitney 

(1999), uma das características chaves dos sistemas de negócios são as relações de trabalho, 

principalmente no que diz respeito à cooperação entre empregado e empregador. Diversos 

padrões e metodologias utilizadas para medir o disclosure de RSC analisam, de alguma 

forma, os aspectos relacionados aos empregados da empresa (GRI, 2011a; MEIRELES, 2014; 

ORLITZKY et al., 2015; RUFINO; MACHADO, 2015; MUTTAKIN; KHAN; 

SUBRAMANIAM, 2015) tais como: número, bem-estar, educação, treinamento e 

desenvolvimento, participação nos lucros, saúde e segurança no trabalho e ações de prevenção 

ao trabalho infantil e forçado.  
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Ressalta-se que o surgimento da RSC está relacionado com a necessidade das 

empresas em atender a um grupo cada vez maior de stakeholders. Segundo a GRI (2011a), os 

relatórios de sustentabilidade visam prestar contas aos stakeholders internos e externos do 

desempenho organizacional relativo aos aspectos econômicos, sociais e ambientais (triple 

bottom line). Assim, as divulgações de informações tornam-se mais ricas e melhores na 

medida em que busca atender às demandas realizadas por grupos particulares de stakeholders 

(VAN DER LAAN, 2009). Dessa forma, espera-se que, quanto melhor forem as relações 

entre empregadores e empregados, maior será a extensão do disclosure de RSC.  Assim, são 

estabelecidas as seguintes hipóteses de pesquisa relacionadas ao Sistema de Educação e de 

Trabalho: 

 

H3.1 A extensão do disclosure de RSC está positivamente relacionada à maior qualidade do 

Sistema de Educação do país. 

H3.2: A extensão do disclosure de RSC está positivamente relacionada à maior qualidade da 

relação entre empregado e empregador do país.  

 

2.3.4 Sistema cultural 

 

O sistema cultural de um país tem como característica a importância das instituições 

formais e das normas comuns regulando as relações de confiança e autoridade, além da 

predominância, ou não, de relações paternalistas (WHITLEY, 1999). Segundo Matten e Moon 

(2008), em países em que as pessoas são mais predispostas a serem participativas, 

filantrópicas, céticas em relação a governos grandes e confiantes no valor moral do 

capitalismo, existe uma maior predisposição do empresariado em se comportar de forma mais 

socialmente responsável. Dessa forma, existe uma menor dependência das instituições 

formais, como sindicatos, associações trabalhistas, Igreja ou o Estado, para que haja o 

comportamento socialmente responsável por parte da empresa.  

Jones (1999) argumenta que certas características socioculturais são necessárias para 

que a responsabilidade social se manifeste na gestão. De forma similar, Katz, Swanson e 

Nelson (2001) argumentam que certas características culturais aumentam a probabilidade do 

país se envolver com o ativismo ambiental.  

Diversos estudos utilizam as dimensões culturais aversão à incerteza, distância do 

poder, individualismo e masculinidade, propostas por Hofstede (1983), para explicar as 

diferenças nas práticas de RSC (KATZ; SWANSON; NELSON, 2001; ORIJ, 2010; JIA; 
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LENT; ZENG, 2014). Orij (2010) utiliza essas dimensões para explicar a variabilidade nas 

práticas sociais e ambientais das empresas. Já a pesquisa de Jia, Lent e Zeng (2014) examina 

o efeito da dimensão cultural masculinidade na má elaboração dos relatórios financeiros. 

Segundo Khlif, Hussainey e Achek (2015), as pesquisas sugerem que a cultura pode 

desempenhar um papel crítico na determinação do comportamento gerencial relacionado à 

divulgação de informações financeiras e não financeiras. 

 Katz, Swanson e Nelson (2001) argumentam que, quanto maior um país for nos níveis 

de aversão à incerteza e menor em termos de distância do poder, individualismo e 

masculinidade, será mais provável que esteja mais envolvido com o ativismo ambiental. Em 

sociedades mais individualistas, os gerentes das empresas podem demonstrar menor 

preocupação com o impacto das atividades da empresa na sociedade, focando-se na 

maximização de seus próprios retornos e necessidades dos investidores (RINGOV; ZOLLO, 

2007).  

Conforme Khlif, Hussainey e Achek (2015), gestores operando em sociedades mais 

coletivistas irão devotar mais esforços para manter ações sustentáveis, especialmente quando 

têm recursos suficientes gerados por um bom desempenho financeiro. Esses autores realizam 

uma meta-análise numa amostra de 48 estudos, em um período de 20 anos, e encontram que 

as dimensões individualismo e masculinidade moderam a associação entre rentabilidade e o 

disclosure de RSC. Assim, com base nas pesquisas anteriores é possível estabelecer as 

seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

H4.1: A extensão do disclosure de RSC está positivamente relacionada com a dimensão 

cultural de aversão à incerteza. 

H4.2: A extensão do disclosure de RSC está negativamente relacionada com a dimensão 

cultural de distância do poder. 

H4.3: A extensão do disclosure de RSC está negativamente relacionada com a dimensão 

cultural de individualismo. 

H4.4: A extensão do disclosure de RSC está negativamente relacionada com a dimensão 

cultural de masculinidade. 

 

2.4 Framework de Estudo 

 

Os conceitos apresentados permitem a compreensão dos componentes do ambiente 

institucional que agem sobre a organização e, dessa forma, influenciam suas práticas. 
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Conforme o exposto, as práticas organizacionais relacionadas à responsabilidade social 

corporativa ganharam destaque a partir de meados do século XX, com o aumento da 

percepção dos consumidores a respeito do impacto da atividade econômica das empresas no 

meio ambiente e na sociedade.  

A RSC assume um papel estratégico na organização, sendo necessário adotar práticas 

de disclosure de RSC com o intuito de atender às demandas da sociedade por informações 

sobre os impactos social e ambiental de sua atividade econômica. A empresa espera, com 

isso, criar uma imagem pública favorável, esperando mais investimentos, vendas, crescimento 

financeiro e mais legitimidade com seus principais stakeholders (TANG; LI, 2009). 

Matten e Moon (2008) estabelecem um framework de estudo demonstrando como as 

forças institucionais isomórficas e certas estruturas institucionais nacionais agem sobre a 

empresa influenciando suas práticas explícitas e implícitas de RSC (Figura 1). Tomando este 

framework como modelo, sugere-se uma adaptação, conforme observado na Figura 4. Nele, o 

Sistema Nacional de Negócios é definido pelas estruturas institucionais nacionais e mostra 

que as empresas estão inseridas dentro do SNN e do Campo Organizacional, conforme a 

literatura institucional (DIMAGGIO; POWELL, 1983; WHITLEY, 1999; MACHADO-DA-

SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2006).  

 

Figura 4 – Framework das influências institucionais nas práticas de RSC 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da adaptação do modelo de Matten e Moon (2008). 

Nota: área rasurada corresponde à interseção entre o Campo Organizacional e o Sistema Nacional de Negócios. 

 

Esse framework também sugere a interseção entre o Campo Organizacional e o SNN 

(área rasurada), diferenciando-se do modelo de Jamile e Neville (2011), que os considerava 
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iguais. Entretanto, é importante salientar que o framework proposto não nega a possibilidade 

do Campo Organizacional e do SNN serem completamente iguais ou até de um estar contido 

no outro. Buscou-se, ao fazer a distinção entre eles, apenas evitar que ambos sejam sempre 

tratados como iguais e, dessa forma, considerar separadamente a influência das estruturas 

institucionais nacionais e as forças isomórficas.  

Os objetivos deste trabalho se concentram na parte superior do framework, 

especificamente, na região relativa ao ambiente institucional. No entanto, apesar de não ser 

considerado no objetivo deste trabalho, será medida a influência do Campo Organizacional no 

disclosure empresarial. Para isso, será utilizado como aproximação do Campo Organizacional 

o setor do qual a empresa faz parte. Da mesma forma, algumas características da empresa 

serão analisadas como variáveis de controle. Na seção de metodologia serão apresentadas as 

formas de avaliar essas influências na divulgação de informação de RSC por parte da 

empresa. No Quadro 3 é apresentada a definição e a fundamentação teórica dos constructos 

do Sistema Nacional de Negócios utilizados no framework de estudo.  

  

Quadro 3 – Definição dos constructos do framework de estudo 
Constructos Descrição Fundamentação teórica 

Sistema Político Qualidade do sistema de governança 

pública, caracterizado pel         õ     

         õ         q                        

        x      . 

Whitley (1999); Lattermann, 

Kupke e Schneider (2008); 

Kaufmann, Kraay e Mastruzzi 

(2009); Li et al. (2010); Young e 

Marais (2012) 

Sistema Financeiro Eficiência do mercado financeiro, 

caracterizado pela capacidade das 

empresas em captarem dinheiro no 

mercado. 

Ball (1995); Nobes (1998); 

Whitley (1999); Debreceny, Gray e 

Rahman (2002); Matten e Moon 

(2008); WEF (2015) 

Sistema de Educação e 

Trabalho 

Qualidade do sistema educacional e 

cooperação na relação entre empregado e 

empregador 

Whitley (1999); Cheah et al. 

(2011); Huang (2013); Meireles 

(2014); WEF (2015) 

Sistema Cultural Dimensões culturais de Hofstede (1983) Whitley (1999); Hofstede (1983), 

Katz, Swanson e Nelson (2001), 

Khlif, Hussainey e Achek (2015); 

The Hofstede Centre (2015) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Desta forma, o estudo visa auxiliar os gestores organizacionais na tomada de decisão a 

respeito de práticas de RSC, a partir da compreensão da influência das características dos 

Sistemas Nacionais de Negócios (que são fatores externos e, desta forma, fora do seu controle 

direto) nas práticas corporativas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo trata da metodologia empregada na pesquisa. São abordadas a 

caracterização da pesquisa, buscando trazer uma visão geral de como a pesquisa foi 

desenvolvida; a população e a amostra, além dos critérios utilizados na sua seleção; a 

definição das variáveis analisadas, onde são apresentadas as variáveis independentes 

relacionadas aos constructos do framework de estudo, as variáveis de controle e a 

metodologia utilizada para criar a variável dependente. Por fim, são apresentadas as técnicas 

de análise dos dados utilizadas. 

 

3.1 Caracterização de pesquisa  

 

Esta pesquisa caracteriza-se quanto aos fins ou objetivos como uma pesquisa 

descritiva e correlacional (FORTIN, 2000; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Conforme Collis e Hussey (2005), a pesquisa descritiva pretende medir ou coletar 

informações sobre as características, propriedades ou comportamentos dos fenômenos 

pesquisados. Apesar de poder oferecer a possibilidade de previsões ou relações iniciais entre 

as variáveis estudadas, esse não é o seu objetivo (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Para atingir esse fim, foi realizado um estudo correlacional que, conforme Sampieri, 

Collado e Lucio (2013), tem como objetivo avaliar o grau de relação entre as variáveis de 

estudo. Segundo esses autores, o fim dessa pesquisa é estimar o comportamento de uma 

variável a partir de informações de outras variáveis relacionadas. Ainda segundo Fortin 

(2000) os estudos de tipo correlacional servem para determinar a adequação entre um modelo 

teórico e os dados empíricos. 

 Para atingir os objetivos de pesquisa, adota-se enfoque quantitativo, que utiliza a 

coleta e a análise de dados para responder as questões e hipóteses de pesquisa, por meio de 

dados numéricos e do uso da estatística para estabelecer os padrões de comportamento das 

variáveis estudadas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Nesta pesquisa foram 

utilizados dados quantitativos de fontes secundárias (COLLIS; HUSSEY, 2005). Os dados 

foram coletados nos relatórios de sustentabilidade ou similares das empresas, disponíveis nos 

sites institucionais e nos sites de organizações internacionais, configurando a pesquisa como 

documental (GIL, 2011). 
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3.2 População, amostra e critérios de seleção 

 

A população da pesquisa compreende as empresas dos setores ambientalmente mais 

sensíveis. Selecionou-se as empresas que integram o ranking das 2000 maiores empresas da 

Forbes no ano de 2008 (com dados referentes ao ano de 2007). Dessas empresas foram 

escolhidas para análise aquelas pertencentes aos setores de Materiais Básicos, de Operações 

de Petróleo e Gás e de Utilidade Pública, segundo a classificação do ranking da Forbes. As 

empresas que fazem parte desses setores foram escolhidas por serem identificadas como 

ambientalmente mais sensíveis pela classificação utilizada por Gonçalves (2011) e Michelon, 

Pilonato e Ricceri (2015).  

Por fim, foram selecionadas somente as empresas de capital aberto com ações 

negociadas nas bolsas de valores do Brasil (BM&FBovespa) e do Canadá (Toronto Stock 

Exchange), entre o período de 2007 e 2014. As empresas analisadas, bem como seus países e 

setores de atuação, podem ser visualizadas no Quadro 4. Observa-se que outros setores 

enquadrados como ambientalmente mais sensíveis não foram incluídos para garantir que o 

tamanho das amostras entre os países sejam mais próximas. 

 

Quadro 4 – Listagem das empresas pesquisadas 
País Setor Empresa 

Brasil 

Materiais Básicos CSN-Cia Siderúrgica  

Materiais Básicos Fibria Celulose S.A.*  

Materiais Básicos Metalúrgica Gerdau  

Materiais Básicos Suzano Papel e Celulose  

Materiais Básicos Usiminas  

Materiais Básicos Vale  

Operações de Petróleo e Gás Petrobras  

Operações de Petróleo e Gás Ultrapar Participações 

Utilidades Públicas Cemig  

Utilidades Públicas CESP  

Utilidades Públicas Copel  

Utilidades Públicas CPFL Energia  

Utilidades Públicas Eletrobrás  

Utilidades Públicas Light  

Utilidades Públicas Sabesp  

Canadá 

Materiais Básicos Barrick Gold 

Materiais Básicos Cameco  

Materiais Básicos Domtar  

Materiais Básicos First Quantum Minerals  

Materiais Básicos Goldcorp 

Materiais Básicos Kinross Gold  

Materiais Básicos Resolute Forest Products** 

Materiais Básicos Teck Resources Limited  

Materiais Básicos Yamana Gold  

Operações de Petróleo e Gás Canadian Natural Resources 

Operações de Petróleo e Gás Enbridge  

http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B019KX8
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2648840
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B02GKF0
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2386009
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2196286
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2682365
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B0HZNY2
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B1YBRK4
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2192671
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2192831
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B031NN3
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2311120
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B0W1X34
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B1YCHL8
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2024644
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2166160
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B1TLJF8
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2347608
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2676302
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B03Z841
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B28VMG8
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2879327
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2219279
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2466149
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Operações de Petróleo e Gás EnCana  

Operações de Petróleo e Gás Husky Energy  

Operações de Petróleo e Gás Nexen  

Operações de Petróleo e Gás Suncor Energy***  

Operações de Petróleo e Gás Talisman Energy  

Utilidades Públicas TransAlta  

Utilidades Públicas TransCanada  

Fonte: elaborado a partir de Forbes (2015). 

Nota: * Resultado da fusão da Aracruz Celulose e a Votorantim Celulose e Papel; ** Nome atual para 

AbitibiBowater; *** A empresa Petro-Canada foi adquirida pela Suncor Energy e por isso foi desconsiderada da 

amostra. 

 

Entre os anos de 2007 e 2014 algumas das empresas originalmente na lista foram 

fundidas ou vendidas para outras empresas. Dessa forma, foram analisadas 33 empresas, 

sendo 15 brasileiras e 18 canadenses. Em seguida, foi verificado nos sites institucionais das 

empresas e no banco de dados da GRI os relatórios de sustentabilidade ou similares 

disponíveis. As empresas foram consideradas na amostra mesmo que não tenha divulgado 

informações em um ano. Essa lacuna na amostra é solucionada pelo modelo estatístico 

utilizado. Adicionalmente foi realizado testes estatísticos com uma amostra que considera 

apenas as empresas que divulgaram informações de RSC em todos os anos.  

 

3.3 Definições das variáveis analisadas  

  

3.3.1 Variáveis dependentes  

 

Para avaliar a extensão da divulgação de informação de RSC foram utilizados os 

indicadores de desempenho da GRI (2011a) para avaliar os relatórios de sustentabilidade, ou 

similares, das empresas. Esses indicadores foram organizados em três dimensões, conforme a 

metodologia de Fischer e Sawczyn (2013): a ambiental, com nove (9) categorias; a social, 

com quatorze (14) categorias; e a total, composta por todas as 23 categorias. Essas dimensões, 

suas categorias e os indicadores que as compõem são apresentadas no Quadro 5.  

Conforme estabelecido por Fischer e Sawczyn (2013) cada categoria foi pontuada de 0 

a 6, seguindo a seguinte metodologia: 0 quando não é divulgada informação; 1 quando a 

informação de desempenho é apresentada em termos absolutos ou relativos. Soma-se mais 1 

ponto quando, além da informação em termos absolutos ou relativos, ela também é dada: em 

relação a empresas semelhantes/rivais ou setor; em comparação com períodos passados; em 

relação às metas estipuladas; de forma normalizada; ou de forma desagregada. 

 

http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2793193
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2623836
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2172219
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2861142
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2068299
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2901628
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2665184
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Quadro 5 – Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade da GRI 
Dimensões e categorias Indicador GRI 

Dimensão ambiental (pontuação máxima 54). 

Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem. EN2 

Consumo direto/indireto de energia, discriminado por fonte de energia primária. EN3/EN4 

Consumo total e Descarte total de água, por fonte/destino. EN8/EN21 

Descrição dos impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre a 

biodiversidade das áreas protegidas e sobre as áreas de alto índice de 

biodiversidade fora das áreas protegidas. 
EN11/EN12 

Emissões totais diretas e indiretas de gases com efeito de estufa (Emissão de 

substâncias destruidoras da camada de ozônio, N0x, S0x e outras emissões 

atmosféricas significativas), por peso. 
EN16/EN17/EN19/EN20 

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação. EN22 

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e grau de 

redução do impacto. 
EN26 

Percentagem recuperada de produtos vendidos e respectivas embalagens, por 

categoria. 
EN27 

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da 

organização, devido às alterações climáticas. 
EC2 

Dimensão social (pontuação máxima 84) 

Discriminação da mão de obra total, por tipo de emprego, por contrato de trabalho 

e por região e taxa de rotatividade, por faixa etária, gênero e região. 
LA1/LA2 

Taxa de lesões, doenças profissionais, dias perdidos, absentismo e óbitos 

relacionados com o trabalho, por região. 
LA7 

Média de horas por formação, por ano, por trabalhador, discriminadas por 

categoria de funções. 
LA10 

Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos trabalhadores por 

categoria, de acordo com o gênero, a faixa etária, as minorias e outros indicadores 

de diversidade. 
LA13 

Razão entre o salário base de homens e mulheres, por categoria e funções. LA14 

Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela 

organização. 
EC3 

Número total de casos de discriminação e ações tomadas. HR4 

Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, e 

medidas que contribuam para sua eliminação. 
HR6 

Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou 

escravo, e medidas que contribuam para sua eliminação. 
HR7 

Porcentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de risco à 

corrupção e medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. 
SO2/SO4 

Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais, em unidades 

operacionais importantes. 
EC6 

Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e serviços que 

visam essencialmente o benefício público através de envolvimento comercial, em 

gêneros ou pro bono. 
EC8 

Estágios do ciclo de vida dos produtos e serviços em que os impactos de saúde e 

segurança são avaliados com o objetivo de efetuar melhorias, bem como a 

porcentagem das principais categorias de produtos e serviços sujeitas a tais 

procedimentos. 

PR1 

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos, e a 

percentagem de produtos e serviços significativos sujeitos a tais requisitos. 
PR3 

Dimensão total (pontuação máxima 138) 

Fonte: adaptado de Fischer e Sawczyn (2013).  

 

Naquelas categorias que apresentam mais de um indicador (ex.: Categoria 2 formada 

pelo indicador EN3 e EN4), cada um foi avaliado separadamente e depois considerada a 

maior pontuação entre eles. Os resultados obtidos para cada dimensão de disclosure foram 



57 

divididos pela pontuação máxima, resultando em indicadores com valores entre 0 e 1. 

 

3.3.2 Variáveis independentes  

 

As variáveis independentes estão relacionadas às estruturas institucionais que 

compõem os Sistemas Nacionais de Negócios dos países. No Quadro 6 é apresentada uma 

síntese das variáveis independentes relacionadas às hipóteses de pesquisa, sua 

operacionalização e a fonte dos dados. 

 

Quadro 6 – Variáveis independentes 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.3.3 Variáveis de controle 

 

Com base em pesquisas anteriores que investigam a influência das características das 

empresas na responsabilidade social corporativa e atividades relacionadas (BRANCO; 

RODRIGUES, 2008; GONÇALVES, 2011; GRECCO et al, 2013; FIFKA, 2013; 

CHAUHAN, AMIT, 2014; DROBETZ et al., 2014; MUTTAKIN; KHAN; 

SUBRAMANIAM, 2015; MICHELON; PILONATO; RICCERI, 2015) foram estabelecidas 

duas variáveis de controle: tamanho e adoção das diretrizes da GRI. 

Conforme os estudos realizados por Ahmed e Courtis (1999), Ho e Taylor (2007), 

Gonçalves (2011), Grecco et al (2013), Sulaiman, Abdullah e Fatima (2014), Yang, Craig e 

Farley (2015) e Muttakin, Khan e Subramaniam (2015) quanto maior for a empresa, mais 

elevado será o nível de disclosure. Segundo Fifka (2013), cerca de 90% das pesquisas que 

utilizam o tamanho da empresa como variável explicativa, encontram relação positiva com a 

divulgação de informações de RSC. Segundo Meng et al. (2014), geralmente as empresas 

Variáveis Indicador Fonte dos dados 

Qualidade do Sistema 

Político (H0-1) 

Worldwide Governance Indicators (6 

indicadores) 
The World Bank 

Eficiência do Sistema 

Financeiro (H0-2) 

Indicador Financing through local equity 

market 

Global Competitiveness 

Index (GCI) do World 

Economic Forum (WEF) 

Qualidade do Sistema de 

Educação (H0-3) 

Indicador Quality of the education system 

 

Global Competitiveness 

Index (GCI) do World 

Economic Forum (WEF) 

Cooperação do Sistema de 

Trabalho (H0-3) 

Indicador Cooperation in labor-employer 

relations 

Global Competitiveness 

Index (GCI) do World 

Economic Forum (WEF) 

Características do Sistema 

Cultural do país (H0-4) 

Indicador das dimensões culturais de Hofstede 

(4 indicadores) 

The Hofstede Centre 

(2015) 
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grandes enfrentam mais pressões públicas e possuem mais recursos para alcançar a proteção 

ambiental, sendo mais provável divulgarem informações de RSC. Outros trabalhos 

(GONÇALVES, 2011; GÓIS; DE LUCA; VASCONCELOS, 2015) apontam essas mesmas 

justificativas para a influência do tamanho da empresa na divulgação de informação de RSC. 

Nesta pesquisa, o tamanho da empresa foi medido pelo logaritmo natural do Ativo Total 

medido em reais. Aquelas empresas que informaram o Ativo Total em moeda estrangeira, 

tiveram seus valores convertidos em reais segundo a cotação do último dia do ano de 

referência. 

Devido à natureza da variável dependente, também será controlada a influência da 

adoção do padrão da GRI nos relatórios das empresas, que pode contribuir para a maior 

extensão na divulgação de informações relacionadas à RSC (MICHELON; PILONATO; 

RICCERI, 2015). A adoção das diretrizes da GRI foi operacionalizado através de uma 

variável binária, na qual 1 representa a adoção das diretrizes.  

As informações necessária para a construção da variável de controle foram obtidas nos 

dados disponíveis nos sites da BM&FBovespa e Toronto Stock Exchange e nos relatórios 

anuais e de sustentabilidade das empresas. A seguir são apresentados os modelos conceituais 

que foram utilizados na análise estatística. 

 

3.3.4 Modelos conceituais 

 

Para testar as hipóteses do estudo foram formulados dois modelos econométricos, que 

tratam da influência do ambiente institucional dos países na divulgação de informação de 

RSC. O primeiro modelo busca atender todas as hipóteses de pesquisa e utiliza para isso as 

variáveis dependentes, independentes e de controle descritas acima. Trata-se do modelo de 

dados em painel descrito pela seguinte equação: 

                                                             

             . 

Onde: 

DSC = Indicador de Disclosure de RSC.  

WGI = Indicador de qualidade do Sistema Político.  

FIN = Indicador de eficiência do Sistema Financeiro.  

EDU = Indicador de qualidade do Sistema de Educação.  

TRA= Indicador de cooperação do Sistema de Trabalho.  

CULT = Indicador das características do Sistema Cultural do país.  
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TAM = Logaritmo natural do ativo total.  

GRI = Variável binária que identifica se a empresa utilizou as diretrizes da GRI.  

Um segundo modelo é direcionado somente ao teste da hipótese H0. Para isso foi 

estabelecido o modelo hierárquico linear similar ao proposto por Orlitzky et al. (2015) 

descrito pela seguinte equação: 

                      . 

No modelo apresentado, DSCijkt é o disclosure de responsabilidade social corporativo 

da empresa i, no setor k, no país j, no ano t;   corresponde aos efeitos fixos do ano;  

corresponde ao efeito aleatórios do país;  corresponde ao efeito aleatórios do setor; r 

corresponde ao efeito aleatórios da empresa ; e u corresponde ao efeito aleatório residual. Este 

modelo explica a porcentagem da variância no disclosure que pode ser atribuída às 

características da empresa, do setor ou do país. 

 

3.4 Técnica de Análise dos Dados 

 

 Inicialmente será feita uma análise descritiva dos dados com o intuito de apresentar 

informações sobre as medidas de tendência e variabilidade dos dados, sendo possível ter uma 

ideia prévia do comportamento dos dados a partir dos valores mínimo, máximo, média, 

desvio-padrão e variância. A estatística descritiva foi realizada dividindo a amostra entre os 

países e setores analisados.  

Para testar a confiabilidade das variáveis compostas por mais de um item, como as 

variáveis de extensão divulgação de informação de RSC (formado por 23 categorias) e 

Sistema Político (composto por seis indicadores de governança), foi utilizado o teste alfa de 

Cronbach (1951). Este teste calcula a aderência dos itens que compõem uma escala através 

das variâncias dos itens e dos seus totais (MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006). Após 

esse procedimento foram realizados os testes de Mann-Whitney (ou Wilcoxon) e Kruskal-

Wallis para verificar se as diferenças entre as variáveis são estatisticamente significantes na 

comparação entre os países e entre os setores. 

Para o teste das hipóteses foram utilizadas técnicas estatísticas para análise de dados 

em painel. Especificamente para a hipótese H0 também será utilizada um modelo de efeitos 

mistos, também conhecido como modelo hierárquico linear (MHL).  

O método de análise de dados em painel constitui-se de uma combinação de corte 

transversal e longitudinal, possuindo, dessa forma, duas dimensões: a temporal e a espacial 
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(SONAGLIO et al., 2010). Entre as vantagens desse modelo está a capacidade de captar a 

heterogeneidade entre as unidades. O modelo de dados em painel consiste em: 

 

Yit=αi+ Xit β+ εit 

 

   q   : αi é um componente fixo que capta a heterogeneidade entre as unidades de 

análise, no caso as empresas; X
it
 representa o conjunto de variáveis explicativas (variáveis 

                           )    εit é o termo de erro. Para a estimação desse modelo foram 

adotados três modelos de dados em painel: efeitos fixos, aleatórios e pooled. Segundo Lopes 

Fávero (2013), o passo inicial para a aplicação de um modelo com dados em painel é a 

aplicação de um modelo pooled.  

O modelo de regressão múltipla pelos mínimos quadrados ordinários (MQO) é 

utilizado se o componente fixo for constante, ou seja, representa uma característica observável 

para todos os indivíduos (GREENE, 2002). No entanto, caso o componente fixo seja 

específico para cada indivíduo e se correlacione a alguma variável explicativa, utiliza-se o 

modelo de efeitos fixos (LOPES FÁVERO, 2013). Para corrigir esse problema, a estimação 

desse modelo omite as características que não variam ao longo do tempo (SONAGLIO et al., 

2010). 

Caso essa característica não observável não esteja associada a nenhuma variável 

independente, deve-se utilizar o modelo de efeitos aleatórios (GREENE, 2002). Esse modelo 

permite estimar todos os coeficientes, mesmos os invariantes no tempo (LOPES FÁVERO, 

2013). Nesta pesquisa, esse modelo será adequado para analisar os efeitos do Sistema Cultural 

que, por serem constantes ao longo do período, são omitidos no modelo de efeito fixos. 

No modelo de efeitos aleatórios, o intercepto representa o valor médio para todas as 

unidades da amostra e o erro representa o desvio do intercepto individual dessa média 

(SANGLIO et al., 2010). Dessa forma, temos neste modelo um erro composto formado pela 

soma do componente fixo, dado pela média de todos os interceptos da amostra, e o termo de 

erro individual e variável no tempo. 

O modelo hierárquico linear (MHL) pode ser encontrado na literatura sob outros 

títulos, tais como: modelos lineares multinível, modelos de efeitos mistos, modelos de efeito 

aleatório, modelos de regressão com coeficientes aleatórios e modelos de componentes de 

variância. 

Segundo Natis (2001), o MHL é adequado para avaliar dados agrupados em estruturas 

hierárquicas, caracterizadas por unidades experimentais agrupadas em unidades ainda 
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maiores, e funciona como um modelo de efeitos aleatórios que permite especificar os níveis 

de hierarquia separadamente, incorporando efeitos aleatórios a cada um desses níveis. Assim, 

esse modelo permite que cada um dos níveis hierárquicos sejam especificados separadamente 

e, posteriormente, reunidos em um único modelo.  

Segundo Bussab, Ferreira e Goldszmidt (2007), esse modelo tem como principal 

vantagem o reconhecimento de que casos em um determinado grupo de dados podem ser mais 

similares entre si do que casos de outros grupos, ou seja, que as observações         

                q    á                       . Ainda conforme esses autores, entre as 

vantagens do uso desse modelo estão a possibilidade de curvas de crescimento diferentes para 

cada indivíduo e a facilidade de incluir variáveis estáveis ou que mudam ao longo do tempo. 

Segundo Orlitzky et al. (2015), pesquisadores argumentam que a modelagem linear 

hierárquica é o método mais indicado para examinar os efeitos multiníveis. O MHL é, 

geralmente, considerado superior à ANOVA e à Variance Components Analysis (VCA) 

porque: permite estruturas complexas de erro e pode, dessa forma, modelar dependências 

entre níveis de análises; tem maior poder estatístico que os outros dois métodos; e endereça ao 

problema de colinearidade entre as empresas e os setores.  

Dessa forma, o modelo proposto nesta pesquisa se endereça a decompor o erro, 

atribuindo uma estrutura complexa relacionada aos níveis em que os dados estão agrupados, 

ou seja, relacionados à empresa, ao setor e ao país. A estimação do modelo ocorrerá através 

da máxima verossimilhança (ML) e máxima verossimilhança restrita (RML). Para a 

realização dos testes foram utilizados os programas estatísticos STATA
®
 versão 12 e R versão 

3.2.3. 

  



62 

4  RESULTADOS  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, divididos em seis partes: 

análise descritiva dos dados, que traz a estatística descritiva das variáveis dependentes, 

independente e de controle; teste de confiabilidade das variáveis dependentes e do Sistema 

Político; análise de variância dos dados; análise de dados em painel e hierárquica de dados, 

que permitiu testar as hipóteses da pesquisa; e a análise das hipóteses, demonstrando se as 

hipóteses da pesquisa foram aceitas ou refutadas. 

 

4.1 Análise descritiva dos dados 

 

Com o intuito de atender aos objetivos específicos deste trabalho, são descritos e 

analisados os dados referentes ao ambiente institucional do Brasil e do Canadá e à divulgação 

de informação de responsabilidade social das empresas desses países. Além desses dados, são 

apresentadas informações quantitativas relacionadas às empresas, aos setores de atuação e à 

adoção das diretrizes da GRI.  

 A amostra de pesquisa foi formada por 33 empresas, divididas em três setores, cuja 

distribuição por país é apresentada na Tabela 1. As empresas brasileiras do setor de materiais 

básicos se dividem no subsetor de mineração (4) e papel e celulose (2). O setor brasileiro de 

utilidade pública é formado por empresas de energia elétrica (6) e água e saneamento (1). Por 

sua vez, as empresa canadenses de materiais básicos se dividem no subsetor de mineração (7) 

e papel e celulose (2). O setor canadense de utilidade pública é formado por empresas de 

energia elétrica (2). O setor de operação de petróleo e gás não foi subdividido.  

 

Tabela 1 – Distribuição de empresas por setor e país 
Setor Brasil Canadá Total por setor 

Materiais básicos 6 9 15 

Operação de Petróleo e Gás 2 7 9 

Utilidade pública 7 2 9 

Total por país 15 18 33 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 O período de análise foi de 2007 a 2014, sendo consideradas todas as empresas que 

divulgaram pelo menos um relatório de sustentabilidade, ou similar, no período. Dessa forma, 

obteve-se 238 observações, divididas entre 117 observações no Brasil e 121 no Canadá. As 

observações referentes à Aracruz Celulose nos anos de 2007 e 2008 foram consideradas 
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pertencentes a Fibria Celulose S.A.. Essa empresa é resultado da fusão entre a Aracruz 

Celulose e a Votorantim Celulose e Papel em 2009. 

  

4.1.1 Análise descritiva das variáveis relacionadas ao Sistema Nacional de Negócios 

 

 A estatística descritiva das variáveis independentes de pesquisa, relacionadas às 

estruturas institucionais que formam os Sistemas Nacionais de Negócios do Brasil e do 

Canadá, é observada nas Tabelas 2 a 5 e nos Figura 5 a 10. Para permitir uma melhor 

comparação entre os indicadores, todos eles foram padronizados numa mesma escala com 

valores entre o intervalo de 0 e 1.  

Para analisar os sistemas políticos dos países foram utilizados os indicadores que 

compõe os Worldwide Governance Indicators (WGI) do Banco Mundial. Os WGI têm sido os 

indicadores de governança pública mais utilizados nos                          v        

(JACQUES; VICENTE; ENSSLIN, 2013). Esses indicadores têm como propósito medir a 

percepção dos stakeholders acerca da qualidade da governança em um país (KAUFMANN  

          D -  B    , 1999). A principal vantagem desse indicador é permitir a 

comparação entre os países ao longo do tempo (KAUFMANN; KRAY, 2008).  

 Esses indicadores avaliam a qualidade da governança em seis aspectos: voz e 

responsabilização, estabilidade política, eficácia do governo, qualidade regulatória, estado de 

direito e controle da corrupção. Na Tabela 2 é apresentada a estatística descritiva dos 

indicadores de governança pública WGI entre 2007 e 2014. Na tabela também é apresentada a 

variável que mede a qualidade do Sistema Político, calculado pela média dos indicadores 

WGI no ano.  

 

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis do Sistema Político, 2007-2014 

País Indicador Min. Máx. Média 
Desvio 

Padrão 

Brasil 

Voz e Responsabilização 0,5734 0,6059 0,5925 0,0110 

Estabilidade Política 0,4244 0,5329 0,4778 0,0384 

Eficácia do Governo 0,4602 0,4921 0,4774 0,0097 

Qualidade Regulatória 0,4855 0,5336 0,5132 0,0168 

Estado de Direito 0,4134 0,4993 0,4665 0,0320 

Controle de Corrupção 0,4243 0,5291 0,4830 0,0296 

Qualidade do Sistema Político 0,4777 0,5216 0,5017 0,0152 

Canadá 

Voz e Responsabilização 0,7751 0,7917 0,7845 0,0053 

Estabilidade Política 0,6808 0,7352 0,7082 0,0169 

Eficácia do Governo 0,8505 0,8576 0,8533 0,0027 

Qualidade Regulatória 0,8207 0,8662 0,8393 0,0130 

Estado de Direito 0,8480 0,8785 0,8583 0,0099 

Controle de Corrupção 0,8636 0,9194 0,8942 0,0192 

Qualidade do Sistema Político 0,8166 0,8303 0,8230 0,0045 

Fonte: dados da pesquisa, The World Bank (2015b). 
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 As Figuras 5, 6 e 7 apresentam a evolução, entre 2007 e 2014, dos indicadores WGI e 

da variável de qualidade do Sistema Político do Brasil e Canadá. No Brasil, entre 2007 e 

2014, os indicadores de governança Estabilidade Política e Estado de Direito apresentaram 

um ligeira melhora de 17%. Apesar da melhora na Estabilidade Política, observa-se que, no 

período, este indicador foi o que obteve maior variabilidade nos seus resultados, alcançando 

valor máximo (0,53) em 2009. A melhora do Estado de Direito pode sinalizar a confiança e o 

respeito às regras que regem a sociedade, em particular as relativas à execução dos contratos, 

aos direitos de propriedade e à justiça (THE WORLD BANK, 2015a). No entanto, o 

indicador de Controle de Corrupção, após ter atingido seu valor máximo (0,53) em 2011, teve 

uma acentuada queda de 20% e apresenta atualmente o menor valor no período analisado. Os 

outros indicadores, apesar de relativamente estáveis apresentam uma trajetória decrescente. 

 

Figura 5 - Evolução dos indicadores do Sistema Político, Brasil, 2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa, The World Bank (2015b). 

  

Nesse mesmo período as variáveis canadenses foram mais estáveis, não possuindo 

grande diferenças ao longo do período. Os indicadores de Voz e Responsabilização, 

Eficiência do Governo e Estado de Direito permaneceram praticamente constantes ao longo 

do período, tendo um ligeiro aumento de 0,7%, 0,1% e 2,5%. Os indicadores de Estabilidade 

Política e Qualidade Regulatória tiveram um crescimento maior em 2014, tendo variado 6,1% 

e 5,5% ao longo do período. O único indicador que apresentou resultados decrescentes foi o 

de Controle de Corrupção, que teve uma trajetória decrescente a partir de 2010, tendo 

diminuído 6,1% até 2014.  
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Figura 6 - Evolução dos indicadores do Sistema Político, Canadá, 2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa, The World Bank (2015b). 
 

Figura 7 - Evolução da qualidade do Sistema Político, Brasil e Canadá, 2007 a 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa, The World Bank (2015b). 

 

A Figura 7 apresenta a evolução da média dos indicadores WGI para o período de 

análise e destaca as diferenças entre os indicadores canadenses e brasileiros. Os resultados dos 

WGI para 2014 colocam o Canadá, em média, acima de 90% dos países analisados, enquanto 

o Brasil encontra-se abaixo de 50% (THE WORLD BANK, 2015b). 

 Para medir o efeito do Sistema Financeiro, de Educação e de Trabalho na extensão de 

divulgação de informações de RSC foram utilizados o Global Competitiveness Index (CGI) 

do Worl Economic Forum (WEF, 2015). O WEF (2015) define desenvolvimento financeiro 

como a profundidade dos sistemas de intermediações, incluindo a disponibilidade e liquidez 
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de crédito, o capital próprio, a dívida, os seguros e outros produtos financeiros. Segundo o 

Fórum, em mercados financeiros mais desenvolvidos é mais fácil para os investidores 

individuais diversificar, facilitando o acesso ao financiamento para as pequenas e médias 

empresas (PME), que tendem a ter mais riscos do que as empresas maiores. 

 Assim, o indicador do Sistema Financeiro mede a extensão com que as empresas 

podem captar dinheiro através da emissão de ações e/ou títulos no mercado de capitais. Ou 

seja, mede a facilidade das empresas em obter dinheiro através do mercado de ações. Na 

Tabela 3 e Figura 8 são apresentados os dados descritivos dessa variável para Brasil e Canadá 

no período. 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva da variável do Sistema Financeiro, 2007 a 2014 
País Min. Máx. Média Desvio Padrão 

Brasil 0,5202 0,6830 0,5957 0,0556 

Canadá 0,6684 0,7841 0,7035 0,0390 

Fonte: dados da pesquisa, WEF (2015). 

  

Figura 8 - Evolução da eficiência do Sistema Financeiro, Brasil e Canadá, 2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa, WEF (2015). 

 

 Os dados brasileiros, a respeito da capacidade das empresas em conseguir captar 

dinheiro no mercado de capitais, mostram uma queda de 18% entre 2007 e 2010, com uma 

ligeira melhora em 2011, retomando a trajetória descrente até 2014, acumulando uma queda 

de 24% no período. Por outro lado, no Canadá houve um decréscimo de 15% neste indicador 

até 2009, mantendo-se praticamente estável em 2010 e estabilizando-se em torno de 0,70 em 

2014. A queda acumulada para o período foi de 11%. A crise financeira apresenta-se como 

principal motivo para o comportamento do indicador nos países, considerando que a 
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economia mundial ainda não conseguiu retomar os valores pré-crise, acomodando-se em um 

“  v        ”       x                  ô     (W       5)  

O indicador do Sistema de Educação utilizado captura a qualidade global do sistema 

de ensino e a extensão que esse sistema é capaz de ensinar as habilidades relevantes para uma 

economia competitiva (WEF, 2015). Segundo Hanushek e Kimko (2000), a educação não 

pode ser medida exclusivamente pela porcentagem da população que concluiu os vários níveis 

de ensino ou pela quantidade de anos cursados, mas também por sua qualidade em atender as 

demandas do século XXI, além de ter uma relação significante com o crescimento econômico. 

Dessa forma, o indicador proposto avalia a capacidade do Sistema de Educação em atender as 

demandas do mercado. 

 O indicador de Sistema de Trabalho busca caracterizar a relação de empregado e 

empregador, quanto à sua cooperação. Segundo o WEF (2014), a eficiência do mercado de 

trabalho incentiva empregados e empregadores a agirem de modo a promover a produtividade 

do capital humano, com aqueles trabalhando tão eficientemente quanto possível e esses 

promovendo os incentivos certos. A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva desses 

indicadores e as Figuras 9 e 10 apresentam a evolução dos indicadores no período. 

  

Tabela 4 – Estatística descritiva das variáveis do Sistema de Educação e de Trabalho, 2007-

2014 
País Indicador Min. Máx. Média Desvio Padrão 

Brasil 

Qualidade do Sistema de Educação 0,3577 0,4460 0,4109 0,0299 

Cooperação entre empregado e 

empregador 
0,5345 0,6176 0,5910 0,0251 

Canadá 

Qualidade do Sistema de Educação 0,7494 0,8193 0,7782 0,0273 

Cooperação entre empregado e 

empregador 
0,6905 0,7229 0,7072 0,0114 

Fonte: dados da pesquisa, WEF (2015). 

  

O indicador de qualidade do Sistema de Educação do Canadá chegou ao final do 

período analisado com valores similares aos de 2007, apesar de ter registrado um aumento de 

11% entre 2007 e 2009. Neste mesmo intervalo, o Brasil apresentou um aumento de cerca de 

20%, mas finalizou o período de análise com um aumento acumulado de apenas 9%. No 

entanto, os níveis da qualidade educacional desses países continuam bem distantes, sendo os 

valores máximos no Brasil ainda bem inferiores aos mínimos canadenses (Figura 9).  Já a 

cooperação do Sistema de Trabalho canadense e brasileiro apresentam valores mais próximos 

no período, com uma diferença média de 10%. No entanto, em 2014 o indicador brasileiro 
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apresentou uma piora de aproximadamente 10%, aumentando a distância entre os países 

(Figura 10). 

 

Figura 9 - Evolução da qualidade do Sistema de Educação, Brasil e Canadá, 2007-2014 

 

Fonte: dados da pesquisa, WEF (2015). 

 

Figura 10 - Evolução da cooperação do Sistema de Trabalho, Brasil e Canadá, 2007-2014

 
Fonte: dados da pesquisa, WEF (2015).  

 

Uma forma de comparar a cultura entre os países é através das quatro dimensões 

culturais propostas por Hofstede (1983): distância do poder; masculinidade; individualismo; e 

aversão à incerteza. A dimensão distância do poder mede a extensão na qual o membro menos 

poderoso das instituições e organizações de um país espera e aceita que o poder seja 
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competição e às recompensas materiais (cultura masculina) ou se está mais orientada para a 

cooperação, solidariedade e qualidade de vida (cultura feminina). A dimensão individualismo 

mede o grau de interdependência entre os membros de uma sociedade. A dimensão 

relacionada à aversão à incerteza indica a extensão pela qual os membros de uma cultura se 

sentem ameaçados pelas situações ambíguas ou desconhecidas e criam crenças e instituições 

para tentar evitar as incertezas. Na Tabela 5 são apresentados os valores dessas dimensões 

para cada país. 

 

Tabela 5 – Dimensões culturais de Hofstede, Brasil e Canadá 
País Distância do poder Aversão à incerteza Individualismo Masculinidade 

Brasil 0,69 0,76 0,38 0,49 

Canadá 0,39 0,48 0,80 0,52 

Fonte: The Hofstede Centre (2015). 

 

Segundo o The Hofstede Centre (2015), com um escore de 0,69 na dimensão 

“    â             ” o Brasil reflete uma sociedade que acredita que hierarquia deve ser 

respeitada e a desigualdade entre as pessoas é aceitável. Por outro lado, o Canadá, com 0,39 

pontos nesta dimensão reflete uma cultura marcada pela interdependência entre seus 

habitantes, com falta distinção entre as classes da sociedade. 

A aversão à incerteza no Brasil é avaliada com 0,76 pontos, que é compatível com a 

maioria dos países latino americanos (THE HOFSTEDE CENTRE, 2015). Essas sociedades 

mostram forte necessidade de regras e sistemas legais complicados para estruturar a vida. Por 

outro lado, o Canadá possui escore de 0,48, aceitando melhor as incertezas. Isso indica que a 

cultura canadense aceita de forma mais fácil novas ideias, produtos inovadores e estão 

dispostos a tentar algo novo e diferente, seja relacionado à tecnologia, práticas de negócio ou 

consumo de produtos. Apesar dessas características, a pesquisa de Katz, Swanson e Nelson 

(2001) mostra que, quanto mais avessa à incerteza for uma cultura, mais informação será 

divulgada. 

Os dados para a dimensão individualismo indica que o Brasil é um país mais 

coletivista, enquanto o Canadá é um país mais individualista. A dimensão masculinidade 

possui pouca diferença entre os países, sendo o Brasil marcado por características mais 

femininas e o Canadá mais masculinas. Com base nos resultados dos países é possível 

estabelecer um quadro resumo (Quadro 7) com a comparação entre as estruturas institucionais 

do Brasil e do Canadá entre 2007 e 2014. 
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Quadro 7 - Comparação entre as estruturas institucionais do Brasil e Canadá, 2007-2014 
País Político Financeiro Educação Trabalho Cultura 

Brasil 

Menor qualidade 

do Sistema 

Político 

Maior 

dificuldade em 

captar dinheiro 

no mercado 

Menor qualidade 

do Sistema de 

Educação 

Menor 

cooperação entre 

empregado e 

empregador 

Desigualdade 

Avessa à incerteza 

Coletivista 

Menos competitiva 

Canadá 

Maior qualidade 

do Sistema 

Político 

Maior facilidade 

em captar 

dinheiro no 

mercado 

Maior qualidade 

do Sistema de 

Educação 

Maior cooperação 

entre empregado e 

empregador 

Igualdade 

Aceita incerteza 

Individualista 

Mais competitiva 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 As diferenças nos resultados das estruturas institucionais (com exceção da dimensão 

cultural masculinidade, que são bem próximos) indicam a distinção entre os ambientes 

institucionais do Brasil e do Canadá. Dessa forma, torna-se relevante investigar as diferenças 

na influência do ambiente institucional brasileiro e canadense na extensão da divulgação de 

informação de responsabilidade social corporativa das empresas. 

 

4.1.2 Análise descritiva das variáveis relacionadas à divulgação de informação  

 

 As informações sobre a divulgação de informação foram consideradas de acordo com 

o ano de referência do relatório. Assim, por exemplo, caso o relatório tenha sido divulgado 

em 2010 e se referir ao ano de 2009, ele será considerado como disclosure de 2009. Essa 

decisão foi tomada porque os relatórios de sustentabilidade são divulgados geralmente no 

início do ano e, dessa forma, sua elaboração sofre mais influência das forças do ambiente 

institucional referentes ao ano anterior do que do ano de divulgação.  

Com base nos dados da pesquisa, o ano de maior de divulgação de informação de RSC 

foi 2011, onde todas as empresas da amostra divulgaram seus relatórios de sustentabilidade. 

Conforme a Tabela 6 as empresas brasileiras divulgaram, proporcionalmente, mais relatórios 

de sustentabilidade do que as empresas canadenses. Somente em dois anos todas as empresas 

canadenses divulgaram relatórios, enquanto no Brasil só em três anos não foram divulgadas 

informações por todas as empresas. Observa-se que duas empresas canadenses divulgaram 

informações de dois anos em um único relatório, sendo considerado como informação 

divulgada para apenas um ano. 
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Tabela 6 – Frequência de divulgação de informação de RSC, por país e setor, 2007-2014 

País/setor 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Brasil 14 93 15 100 15 100 15 100 15 100 14 93 14 93 15 100 

Canadá 12 67 12 67 14 78 15 83 18 100 18 100 16 89 16 89 

Materiais Básicos 12 80 11 73 12 80 12 80 15 100 14 93 13 87 15 100 

Operação de P&G 7 78 8 89 9 100 9 100 9 100 9 100 8 89 7 78 

Utilidade Pública 7 78 8 89 8 89 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Total 26 79 27 82 29 88 30 91 33 100 32 97 30 91 31 94 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O setor que divulgou proporcionalmente mais informações foi o de Utilidade Pública, 

tendo todas as empresas divulgado informações de cinco anos consecutivos, seguido do setor 

de Operação de Petróleo e Gás e de Materiais Básicos. 

 A análise do disclosure de RSC será feita por país e setor. Na Tabela 7 é apresentada a 

estatística descritiva da variável da dimensão ambiental do disclosure. A extensão máxima 

desta dimensão no Brasil foi 54% e no Canadá foi 44%. A média para o período foi de 0,24 

para o Brasil, com desvio padrão de 0,13, e 0,23 para o Canadá, com desvio padrão de 0,11.  

 

Tabela 7 – Estatística descritiva da variável da dimensão ambiental do disclosure, 2007-2014 
País  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total* 

Brasil Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,09 0,09 0,07 0,00 

 Máximo 0,39 0,39 0,44 0,43 0,50 0,50 0,54 0,46 0,54 

 Média 0,20 0,21 0,20 0,25 0,26 0,28 0,28 0,25 0,24 

 Desvio Padrão 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,13 

Canada Mínimo 0,00 0,00 0,07 0,04 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 

 Máximo 0,39 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,41 0,44 

 Média 0,19 0,20 0,24 0,21 0,24 0,25 0,26 0,24 0,23 

 Desvio Padrão 0,11 0,14 0,10 0,12 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: *Considerando todos os dados da amostra. 

 

Na Figura 11 observa-se a extensão da divulgação média da dimensão ambiental por 

setor no Brasil e Canadá. Entre 2007 e 2014, em média a divulgação do Brasil no setor de 

Materiais Básicos foi 27%, enquanto no Canadá foi 22%. No setor de Operação de Petróleo e 

Gás o disclosure do Canadá foi superior ao brasileiro em 10%. O setor de Utilidade Pública 

teve o maior disclosure na dimensão ambiental no período. Neste setor, o disclosure médio do 

Canadá foi superior em 0,03 o brasileiro. 
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Figura 11 - Extensão da divulgação média da dimensão ambiental por setor, Brasil e Canadá, 

2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

   

No período a divulgação média do Brasil foi superior à canadense em praticamente 

todos os anos, com exceção de 2009 (Figura 12). No entanto, conforme observado na Tabela 

9 as médias dos países foram muito próximas e o Brasil possui desvio padrão superior ao 

canadense, sugerindo uma maior dispersão na divulgação dentro da amostra. 

 

Figura 12 - Extensão da divulgação média da dimensão ambiental, Brasil e Canadá, 2007-

2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Na Tabela 8 é apresentada a estatística descritiva da variável da dimensão social do 

disclosure. A extensão máxima desta dimensão no Brasil foi 44% e no Canadá foi 36%. A 
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média para o período foi de 19% para o Brasil, com desvio padrão de 0,12, e 15% para o 

Canadá, com desvio padrão de 0,09.  

 

Tabela 8 – Estatística descritiva da variável da dimensão social do disclosure, 2007-2014 
País  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total* 

Brasil Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 

 Máximo 0,37 0,38 0,40 0,44 0,43 0,42 0,38 0,33 0,44 

 Média 0,16 0,17 0,18 0,23 0,23 0,22 0,18 0,18 0,19 

 Desvio Padrão 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,12 

Canada Mínimo 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 

 Máximo 0,29 0,36 0,35 0,35 0,33 0,36 0,36 0,32 0,36 

 Média 0,11 0,13 0,16 0,14 0,15 0,15 0,17 0,15 0,15 

 Desvio Padrão 0,08 0,12 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: *Considerando todos os dados da amostra. 

 

Na Figura 13 observa-se a extensão da divulgação média da dimensão social por setor 

no Brasil e Canadá. Os resultados dessa dimensão repetiram os da dimensão ambiental. No 

setor de Materiais Básicos a divulgação média do Brasil foi superior à canadense, neste caso 

em 8%. No setor de Operação de Petróleo e Gás o disclosure do Canadá foi superior ao 

brasileiro em 7% e no setor de Utilidade Pública, que também teve a maior divulgação de 

informação na dimensão social, a divulgação média do Canadá foi superior em 2% à 

brasileira. 

 

Figura 13 - Extensão da divulgação média da dimensão social por setor, Brasil e Canadá, 

2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 14 - Extensão da divulgação média da dimensão social, Brasil e Canadá, 2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No período a divulgação média do Brasil foi superior à canadense em todos os anos 

(Figura 14). Porém, da mesma forma que a dimensão ambiental as médias dos países foram 

muito próximas, com o desvio padrão brasileiro sendo superior ao canadense, indicando uma 

maior dispersão no disclosure. 

Na Tabela 9 é apresentada a estatística descritiva do disclosure quando considerado 

em sua dimensão total. A extensão máxima desta dimensão no Brasil foi 46% e no Canadá foi 

39%. A média para o período foi de 21% para o Brasil, com desvio padrão de 0,12, e 18% 

para o Canadá, com desvio padrão de 0,09. Por ser resultado da soma das dimensões 

ambiental e social os resultados dessa dimensão foram similares aos anteriores conforme 

observado nas Figura 15 e 16. 

 

Tabela 9 – Estatística descritiva da variável da dimensão total do disclosure, 2007-2014 
País  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total* 

Brasil Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,04 0,05 0,00 

 Máximo 0,36 0,38 0,42 0,41 0,46 0,44 0,41 0,33 0,46 

 Média 0,17 0,19 0,19 0,23 0,24 0,24 0,22 0,21 0,21 

 Desvio Padrão 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,10 0,12 

Canada Mínimo 0,00 0,00 0,09 0,03 0,05 0,06 0,07 0,00 0,00 

 Máximo 0,33 0,39 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,36 0,39 

 Média 0,14 0,16 0,19 0,17 0,19 0,19 0,21 0,19 0,18 

 Desvio Padrão 0,09 0,12 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: *Considerando todos os dados da amostra. 
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Figura 15 - Extensão da divulgação média da dimensão total setor, Brasil e Canadá, 2007-

2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 16 - Extensão da divulgação média da dimensão total, Brasil e Canadá, 2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Além da influência do ambiente institucional na extensão da divulgação de 

informação de RSC, esta pesquisa utiliza duas variáveis de controle relativas às características 

das empresas. Estas variáveis serão analisadas na seção seguinte. 

 

4.1.3 Análise descritiva das variáveis de controle 

 

 Foram utilizadas duas variáveis de controle na análise da influência do ambiente 
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medido pelo valor do seu ativo total; e a adoção das diretrizes da GRI na elaboração do 

relatório. 

 

Tabela 10 – Estatística descritiva do ativo total das empresas, R$ bilhão, 2007-2014 
País  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brasil Mínimo 8,94 9,46 9,36 9,59 10,98 11,73 9,06 9,77 

 Máximo 231,23 292,16 345,61 519,97 599,15 677,72 752,97 793,38 

 Média 50,84 60,20 66,22 80,44 87,47 100,70 99,30 100,62 

 Desvio Padrão 65,34 80,84 93,14 133,76 154,19 179,88 202,10 206,15 

Canada Mínimo 11,96 14,77 11,35 8,26 9,86 12,50 12,71 13,11 

 Máximo 83,47 110,27 116,14 117,10 136,33 157,13 173,98 182,67 

 Média 34,07 50,20 43,10 46,99 49,50 56,08 67,56 75,18 

 Desvio Padrão 21,67 26,91 27,23 28,50 35,26 41,08 47,71 55,66 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 10 são apresentados os valores referentes à estatística descritiva do ativo 

total das empresas por país. Em todos os anos a empresa com maior ativo encontra-se no 

Brasil. No período a média das empresas brasileira é de R$ 80,64 bilhões, enquanto as 

canadenses possuem uma média de R$53,75 bilhões. No entanto, o desvio padrão brasileiro é 

maior do que o valor da sua média e cerca de quatro vezes maior que o desvio padrão 

canadense, indicando uma maior dispersão dos dados. Isso pode indicar que a média brasileira 

está sendo influenciada por algum outlier, conforme pode ser observado na Figura 17. Assim, 

a média brasileira é deficiente como medida de tendência central. Em contrapartida as médias 

das empresas canadenses são mais bem distribuídas (Figura 18). 

 

Figura 17 - Média do ativo total das empresas, Brasil, R$ bilhão, 2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 18 - Média do ativo total das empresas, Canadá, R$ bilhão, 2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para contornar esse problema, os valores do ativo foram transformados através do 

logaritmo natural, aproximando os dados da distribuição normal, conforme Tabela 11 e Figura 

19. Medido dessa forma o tamanho das empresas mostram-se maiores no Canadá, com média 

no período de 10,62, enquanto a média brasileira é 10,50. Comparando o tamanho das 

empresas entre setores, no período, o setor de Operação de Petróleo e Gás possui maior média 

(11,14), seguido do setor de Materiais Básicos (10,47) e de Utilidade Pública (10,15). 

 

Tabela 11 – Estatística descritiva da variável do tamanho da empresa*, 2007-2014 
País/Setor  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Brasil Mínimo 9,10 9,16 9,14 9,17 9,30 9,37 9,11 9,19 9,10 

 Máximo 12,35 12,59 12,75 13,16 13,30 13,43 13,53 13,58 13,58 

 Média 10,28 10,41 10,48 10,58 10,61 10,70 10,45 10,51 10,50 

 Desvio Padrão 1,01 1,04 1,06 1,09 1,11 1,16 1,29 1,24 1,10 

Canada Mínimo 9,39 9,60 9,34 9,02 9,20 9,43 9,45 9,48 9,02 

 Máximo 11,33 11,61 11,66 11,67 11,82 11,96 12,07 12,12 12,12 

 Média 10,26 10,68 10,48 10,54 10,53 10,65 10,85 10,91 10,62 

 Desvio Padrão 0,62 0,59 0,67 0,74 0,83 0,81 0,80 0,87 0,76 

Materiais Básicos Mínimo 9,36 9,49 9,34 9,02 9,20 9,43 9,45 9,48 9,02 

 Máximo 11,67 12,06 12,09 12,28 12,40 12,49 12,58 12,64 12,64 

 Média 10,15 10,53 10,36 10,41 10,38 10,50 10,72 10,69 10,47 

 Desvio Padrão 0,65 0,71 0,77 0,85 0,88 0,87 0,86 0,85 0,81 

Operação de P&G Mínimo 9,13 9,18 9,31 9,47 9,53 9,64 9,70 9,88 9,13 

 Máximo 12,35 12,59 12,75 13,16 13,30 13,43 13,53 13,58 13,58 

 Média 10,76 10,98 10,94 11,02 11,13 11,22 11,42 11,70 11,14 

 Desvio Padrão 0,99 0,97 0,93 1,00 1,04 1,08 1,15 1,13 1,01 

Utilidade Pública Mínimo 9,10 9,16 9,14 9,17 9,30 9,37 9,11 9,19 9,10 

 Máximo 11,83 11,90 12,00 11,87 11,84 11,88 11,69 11,81 12,00 

 Média 9,99 10,07 10,16 10,30 10,31 10,39 9,92 10,00 10,15 

 Desvio Padrão 0,89 0,82 0,85 0,84 0,81 0,83 0,77 0,79 0,80 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: *Logaritmo natural do ativo total em milhões de reais. 
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Figura 19 - Histograma do tamanho da empresa*, Brasil e Canadá, 2007-2014 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: * Logaritmo natural do ativo total em milhões de reais. 

 

 A outra variável de controle utilizada na pesquisa foi relativa à adoção das diretrizes 

da GRI. Ela foi medida através de uma variável binária em que 1 significa que a empresa 

adota e 0 que não adota as diretrizes. Os resultados nos países e setores ao longo do período 

analisado encontram-se na Tabela 12. No Brasil a adoção das diretrizes foi de no máximo 

80% e no Canadá foi de no máximo 78%. No período, o ano de 2011 foi o que mais utilizou 

as diretrizes (78%), sendo a média de adoção no período de 72%. A adoção foi maior no setor 

de Utilidade Pública (86%), seguido pelo de Operações de Petróleo e Gás (69%) e Materiais 

Básicos (66%). 

 

Tabela 12 – Estatística descritiva da variável de adoção da GRI, 2007-2014 
País Setor 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brasil Materiais Básicos 4 4 4 4 4 3 3 4 

 Operação de P&G 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Utilidade Pública 5 7 7 7 7 7 7 7 

 Total no ano  10 12 12 12 12 11 11 12 

Canadá Materiais Básicos 6 3 6 5 8 7 7 7 

 Operação de P&G 5 6 6 6 5 5 5 4 

 Utilidade Pública 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Total no ano  12 10 13 12 14 13 13 12 

Geral Materiais Básicos 10 7 10 9 12 10 10 11 

 Operação de P&G 6 7 7 7 6 6 6 5 

 Utilidade Pública 6 8 8 8 8 8 8 8 

 Total no ano  22 22 25 24 26 24 24 24 

Fonte: dados da pesquisa. 
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4.2 Testes de confiabilidade das variáveis  

 

 Para testar a confiabilidade das variáveis compostas por mais de um indicador foi 

realizada a análise de confiabilidade das variáveis de extensão do disclosure de RSC e da 

qualidade do Sistema Político através do alfa de Cronbach (1951). A literatura recomenda que 

o valor encontrado de alfa seja igual ou superior a 0,70. 

A extensão do disclosure é composta por 23 indicadores, divididos em duas 

dimensões, a ambiental e a social. Essas dimensões obtiveram alfas de 0,8437 e 0,9034, 

respectivamente. Ao considerar o cálculo com os itens padronizados o alfa foi de 0,8286 para 

a dimensão ambiental e 0,9109 para a dimensão social. Considerando a dimensão total do 

disclosure, formado por todos os 23 indicadores, o alfa encontrado foi de 0,9312 e 0,9327 

para itens padronizados. A Tabela 13 apresenta o resultado do teste. 

 

Tabela 13 – Teste de confiabilidade para os indicadores de extensão de divulgação de RSC 

Indicadores 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Conbach baseado em 

itens padronizados 
N de Itens 

Dimensão ambiental do disclosure 0,8437 0,8286 9 

Dimensão social do disclosure 0,9034 0,9109 14 

Dimensão total do disclosure 0,9312 0,9327 23 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados dos itens padronizados, foi calculada a confiabilidade das 

variáveis através do teste de exclusão de itens, que gera novos alfas de Cronbach para a 

variável caso um dos itens seja excluído. O resultado desse teste pode ser visto na última 

coluna da Tabela 14. 

A coluna “Sinal”                     q                    z                        

                                                       v          “Correlação Item-Teste” 

  v          x                          Já          “       ção Item-     ”          

correlação entre o item e a escala formado por todos os outros itens. Essa correlação é 

                                       q                             “           M     

Inter-    ”                                             , excluindo o analisado. Por fim, a 

última coluna dá o valor do alfa de Cronbach caso o item analisado seja desconsiderando. 
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Tabela 14 – Teste de confiabilidade para os indicadores extensão de divulgação de RSC com 

exclusão de itens 
Item a ser 

excluído 
Sinal 

Correlação Item-

Teste 

Correlação Item-

Resto 

Correlação Média Inter-

item 
Alpha 

Dimensão ambiental do disclosure 

Categoria 1 + 0,3826 0,2231 0,4051 0,8449 

Categoria 2 + 0,7900 0,7104 0,3200 0,7901 

Categoria 3 + 0,8163 0,7451 0,3145 0,7859 

Categoria 4 + 0,7473 0,6551 0,3289 0,7968 

Categoria 5 + 0,8065 0,7321 0,3166 0,7875 

Categoria 6 + 0,7933 0,7147 0,3193 0,7896 

Categoria 7 + 0,4206 0,2652 0,3971 0,8405 

Categoria 8 + 0,4445 0,2919 0,3921 0,8377 

Categoria 9 + 0,6432 0,5248 0,3507 0,8120 

Dimensão social do disclosure 

Categoria 10 + 0,7768 0,7296 0,4103 0,9005 

Categoria 11 + 0,6893 0,6278 0,4210 0,9043 

Categoria 12 + 0,6128 0,5407 0,4304 0,9076 

Categoria 13 + 0,8165 0,7765 0,4055 0,8987 

Categoria 14 + 0,8053 0,7632 0,4069 0,8992 

Categoria 15 + 0,6629 0,5976 0,4243 0,9055 

Categoria 16 + 0,7773 0,7302 0,4103 0,9004 

Categoria 17 + 0,7806 0,7341 0,4099 0,9003 

Categoria 18 + 0,7620 0,7122 0,4122 0,9011 

Categoria 19 + 0,5860 0,5105 0,4337 0,9087 

Categoria 20 + 0,6518 0,5849 0,4256 0,9060 

Categoria 21 + 0,4361 0,3454 0,4520 0,9147 

Categoria 22 + 0,5013 0,4165 0,4440 0,9121 

Categoria 23 + 0,6713 0,6072 0,4232 0,9051 

Dimensão total do disclosure 

Categoria 1 + 0,3097 0,2459 0,3966 0,9353 

Categoria 2 + 0,7410 0,7077 0,3694 0,9280 

Categoria 3 + 0,7615 0,7304 0,3681 0,9276 

Categoria 4 + 0,6957 0,6577 0,3722 0,9288 

Categoria 5 + 0,7139 0,6777 0,3711 0,9285 

Categoria 6 + 0,7124 0,6760 0,3712 0,9285 

Categoria 7 + 0,2993 0,2352 0,3973 0,9355 

Categoria 8 + 0,4568 0,4001 0,3873 0,9329 

Categoria 9 + 0,6720 0,6317 0,3737 0,9292 

Categoria 10 + 0,7844 0,7558 0,3666 0,9272 

Categoria 11 + 0,7196 0,6840 0,3707 0,9284 

Categoria 12 + 0,6040 0,5577 0,3780 0,9304 

Categoria 13 + 0,8030 0,7766 0,3654 0,9268 

Categoria 14 + 0,7675 0,7370 0,3677 0,9275 

Categoria 15 + 0,6103 0,5646 0,3776 0,9303 

Categoria 16 + 0,7285 0,6939 0,3702 0,9282 

Categoria 17 + 0,7309 0,6965 0,3700 0,9282 

Categoria 18 + 0,7279 0,6931 0,3702 0,9282 

Categoria 19 + 0,5645 0,5150 0,3805 0,9311 

Categoria 20 + 0,6255 0,5810 0,3767 0,9300 

Categoria 21 + 0,4321 0,3740 0,3889 0,9333 

Categoria 22 + 0,4832 0,4281 0,3857 0,9325 

Categoria 23 + 0,6609 0,6196 0,3744 0,9294 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir dos resultados percebe-se que na dimensão ambiental do disclosure as 

categorias 1, 7 e 8 (EN2, EN26 e EN27) possuem baixa correlação com os demais itens 
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(0,2231, 0,2652 0,2919, respectivamente). Além disso, caso não fossem consideradas, a 

correlação média entre os itens aumentaria, assim como o alfa de Cronbach do indicador. 

Dessa forma, após realizar testes desconsiderando essas categorias cumulativamente, optou-se 

por desconsiderar esses itens na formação desse indicador.  

Na dimensão social, as categorias que possuem menor correlação com as demais são a 

21 e a 22 (EC3 e EC6). No entanto, optou-se por não excluí-las, pois o novo valor (0,9147) 

não apresenta grande diferença em comparação ao valor anterior. Estes mesmos 

procedimentos foram aplicados ao indicador da dimensão total do disclosure. Os resultados 

dos valores de alfa de Cronbach após a eliminação dessas categorias são observados na 

Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Teste de confiabilidade para os indicadores de extensão de divulgação de RSC 

após exclusão de itens 

Indicadores 
Alfa de Conbach baseado em 

itens padronizados 
N de Itens 

Dimensão ambiental do disclosure 0,8996 6 

Dimensão social do disclosure 0,9109 14 

Dimensão total do disclosure 0,9397 20 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em seguida, foi realizada a análise de confiabilidade da variável do Sistema Político, 

composto por seis indicadores de qualidade de governança pública: Voz e Responsabilização, 

Estabilidade Política, Eficácia do Governo, Qualidade Regulatória, Estado de Direito e 

Controle da Corrupção. A análise de confiabilidade foi 0,985 e 0,9977 para itens 

padronizados (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Teste de confiabilidade para a variável de qualidade do Sistema Político 

Alfa de Cronbach Alfa de Conbach baseado em itens padronizados N de Itens 

0,9850 0,9977 6 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 17 – Teste de confiabilidade para a variável de qualidade do Sistema Político com 

exclusão de itens 

Item a ser excluído Sinal 
Correlação Item-

Teste 

Correlação Item-

Resto 

Correlação 

Média 

Inter-item 

Alpha 

Voz e 

responsabilização + 0,9963 0,9946 0,9854 0,9970 

Estabilidade política + 0,9828 0,9753 0,9934 0,9987 

Eficácia do governo + 0,9984 0,9977 0,9841 0,9968 

Qualidade regulatória + 0,9986 0,9980 0,9840 0,9967 

Estado de direito + 0,9965 0,9950 0,9852 0,9970 

Controle de corrupção + 0,9935 0,9907 0,9870 0,9974 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Posteriormente realizou-se a análise de confiabilidade através do teste de exclusão de 

indicadores. A partir dos resultados deste teste percebe-se que essa variável possui alta 

correlação interna, não sendo necessária a exclusão de itens, conforme observado na Tabela 

17. O único item que se distancia um pouco dos demais é o referente à Estabilidade Política. 

No entanto, sua exclusão não contribuiria significativamente para o aumento da 

confiabilidade da variável. 

 

4.3 Análise de variância 

 

Com o intuito de verificar se as diferenças entre as médias das variáveis entre os 

países são estatisticamente significantes, foram realizados testes t para amostras 

independentes. Além disso, foram realizados testes similares para verificar se as médias das 

variáveis relacionadas à divulgação de informação de RSC apresentam comportamento 

distinto entre os setores de atuação. Para isso foram realizados testes não paramétricos, 

especificamente o teste de Mann-Whitney (ou Wilcoxon) e Kruskal-Wallis. 

Primeiro foi realizado o teste para as variáveis das estruturas institucionais que 

caracterizam os Sistemas Nacionais de Negócios. Na Tabela 18 são apresentados os 

resultados para os testes que mostram que os valores encontrados para os países são 

estatisticamente diferentes ao nível de significância de 0,001. 

 

Tabela 18 - Teste não paramétrico Wilcoxon de igualdade de médias  
Variáveis var. ajustada z p 

Qualidade do Sistema Político 90,67 -3,361 0,0008 

Voz e responsabilização 90,67 -3,361 0,0008 

Estabilidade política 90,67 -3,361 0,0008 

Eficácia do governo 90,67 -3,361 0,0008 

Qualidade regulatória 90,67 -3,361 0,0008 

Estado de direito 90,67 -3,361 0,0008 

Controle de corrupção 90,67 -3,361 0,0008 

Eficiência do Sistema Financeiro 90.67 -3,046 0,0023 

Qualidade do Sistema de Educação 90,67 -3,361 0,0008 

Cooperação do Sistema de Trabalho 90,67 -3,361 0,0008 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em seguida foi realizado o teste para comparar a diferença nos disclosures por país. 

Para isso foram realizados testes anuais para comparar as médias brasileiras e canadenses dos 

disclosures ambiental, social e total (Tabela 19, 20 e 21). Os resultados mostram que as 

médias de todos os disclosures são iguais em todos os anos, com exceção do disclosure social 

em 2010 e 2011 ao nível de significância de 0,10. 
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Tabela 19 - Teste não paramétrico Wilcoxon do disclosure ambiental, por país e ano 
Ano var. ajustada z p 

2007 373.99 -0,052 0,9588 

2008 417.95 -0.122 0.9027 

2009 518.79 -0.812 0.4167 

2010 578.41 0.748 0.4542 

2011 758.61 0.399 0.6896 

2012 689.19 0.438 0.6613 

2013 574.42 0.438 0.6613 

2014 627.61 -0.140 0.8889 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 20 - Teste não paramétrico Wilcoxon do disclosure social, por país e ano 
Ano var. ajustada z p 

2007 376.45 1.314 0.1888 

2008 418.08 1.247 0.2123 

2009 522.93 0.525 0.5998 

2010 580.34 1.951 0.0511 

2011 763.34 1.774 0.0761 

2012 690.97 1.560 0.1188 

2013 575.71 0.063 0.9502 

2014 638.06 0.732 0.4639 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 21 - Teste não paramétrico Wilcoxon do disclosure total, por país e ano 
Ano var. ajustada z p 

2007 377.22 0.721 0.4710 

2008 419.36 0.806 0.4204 

2009 523.97 0.131 0.8957 

2010 580.60 1.473 0.1407 

2011 763.59 1.303 0.1926 

2012 690.84 1.294 0.1958 

2013 577.77 0.104 0.9172 

2014 639.35 0.613 0.5399 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para testar as diferenças nos disclosures entre os setores foi realizado o teste não 

paramétrico Krukal-Wallis. De forma similar ao teste realizado por país, foram feitos testes 

anuais para comparar as médias dos disclosures ambiental, social e total por setores (Tabela 

22, 23 e 24). Os resultados mostram que as médias dos setores de todos os disclosures são 

iguais em todos os anos, com exceção do disclosure social em 2013 e 2014 ao nível de 

significância de 0,10 e 0,05 respectivamente. 
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Tabela 22 - Teste não paramétrico Kruskal-Wallis do disclosure ambiental, por setor e ano 
Ano Χ

2
 df p 

2007 1,033 2 0,5967 

2008 0,516 2 0,7725 

2009 1,869 2 0,3927 

2010 2,300 2 0,3167 

2011 1,396 2 0,4976 

2012 0,712 2 0,7003 

2013 2,085 2 0,3526 

2014 0,836 2 0,6582 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 23 - Teste não paramétrico Kruskal-Wallis do disclosure social, por setor e ano 
Ano Χ

2
 df p 

2007 2,156 2 0,3402 

2008 1,555 2 0,4595 

2009 1,401 2 0,4964 

2010 3,538 2 0,1705 

2011 2,327 2 0,3123 

2012 3,719 2 0,1557 

2013 5,099 2 0,0781 

2014 6,432 2 0,0401 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 24 - Teste não paramétrico Kruskal-Wallis do disclosure total, por setor e ano 
Ano Χ

2
 df p 

2007 1.375 2 0.5029 

2008 1.014 2 0.6022 

2009 2.127 2 0.3452 

2010 2.927 2 0.2314 

2011 1.896 2 0.3875 

2012 2.754 2 0.2523 

2013 3.801 2 0.1495 

2014 4.455 2 0.1078 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.4 Análise de dados em painel e hierárquica de dados 

 

 A partir das variáveis do ambiente institucional, da extensão da divulgação de 

informação de responsabilidade social corporativa e das variáveis de controle que medem o 

tamanho da empresa e adoção das diretrizes da GRI, procedeu-se à análise de dados em 

painel, com a finalidade de testar as hipóteses e atender ao objetivo geral da pesquisa. 

Complementarmente foi realizada a análise hierárquica de dados, com o intuito de explicar a 

porcentagem da variância da extensão do disclosure que pode ser atribuída às características 

da empresa, do setor, do país ou do ano, quando os dados são tratadas de maneira 

hierarquizada. 
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4.4.1 Análise de dados em painel 

 

 Para a análise de dados em painel foram testados três modelos: pooled, efeitos fixos e 

efeitos aleatórios. Em seguida, foram realizados testes para verificar o melhor modelo para os 

dados da pesquisa. Os modelos foram testados para a dimensão ambiental, social e total da 

divulgação de informação de responsabilidade social corporativa. Os dados a seguir referem-

se à dimensão total do disclosure. No final da seção são sintetizados os resultados para as 

demais dimensões. 

O teste Lagrange de Breusch-Pagan entre o modelo de pooled e de efeitos aleatórios 

resultou em um p valor de 2,2e-16. Dessa forma, opta-se pelo modelo de efeitos aleatórios. 

Em seguida, foi realizado o teste F pooled e de efeitos fixos, obtendo p valor de 2,2e-16, 

rejeitando-se o modelo pooled. Por fim, foi realizado o teste de Hausman para verificar qual 

modelo é preferível, o de efeitos fixos ou aleatórios. O resultado do teste foi um p valor de 

0,001067, que leva a rejeitar o modelo de efeitos aleatórios. 

  

Tabela 25 - Modelo de efeitos fixos com efeito do indivíduo e do tempo, dimensão total do 

disclosure 
 Coeficiente Erro padrão T p 

WGI 2,9198e+00 7,8909e-01 3,7003 0,0003 

FIN -1,5517e+00 6,7341e-01 -2,3042 0,0223 

EDU -1,0379e+00 3,9299e-0 -2,6411 0,0089 

TRA 1,4884e+00 6,7267e-01 2,2127 0,0281 

CULT*   0,0000 1,0000 

INDV 2,2213e+00 3,8104e+13   

DIST -1,4010e+00 9,8229e+13   

AVER 2,1163e+00 4,0358e+13   

MASC -2,1604e+00 4,2152e+13   

GRI 4,2342e-02 2,1654e- 1,9554 0,0520 

TAM -3,8850e-02 1,0268e-02 -3,7836 0,0002 

R 0,1385    

R ajustado 0,1112    

F 4,3874    

P 0,0002    

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota:  WGI: Sistema Político; FIN: Sistema Financeiro; EDU: Sistema de Educação; TRA: Sistema de Trabalho; 

INDV: Individualismo; DIST: Distância do poder; AVER: Aversão à incerteza; MASC: Masculinidade. 

* Foram criados 4 modelos para cada uma das dimensões culturais avaliadas. 

 

 O modelo de efeitos fixos inicial utilizou os efeitos do indivíduo e do tempo, 

conforme observado na Tabela 25. Neste modelo todas as variáveis do ambiente institucional 

foram consideradas significantes, com exceção da cultura. A variável do Sistema de Educação 

foi considerada significante a 1%, a do Sistema Política foi a 0,1%, enquanto os Sistemas 

Financeiros e de Trabalho foram a 5%. As variáveis de controle foram consideradas 
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significantes ao nível de 10%, para a adoção do GRI, e 0,1% para o tamanho da empresa. O 

modelo apresentou um R ajustado de 0,11 e um p valor inferior a 0,1%, considerado dessa 

forma significante. 

Para confirmar a significância ou não dos efeitos do tempo, foi realizado o teste 

Lagrange de Breusch-Pagan entre os modelos que utilizam o efeito do tempo e do indivíduo e 

o que considera o efeito apenas do individuo. O resultado deste teste foi um p valor de 0,1723, 

rejeitando-se o efeito do tempo. Assim, obteve-se o modelo descrito na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Modelo de efeitos fixos com efeito do indivíduo, dimensão total do disclosure 
 Coeficiente Erro padrão T p 

WGI 2,087167 0,470859 4,4327 1,537e-05 

FIN -0,669917 0,104899 -6,3863 1,176e-09 

EDU -0,958985 0,197870 -4,8465 2,525e-06 

TRA 0,894593 0,217327 4,1163 5,637e-05 

CULT*     

GRI 0,039416 0,021806 1,8076 0,0722 

TAM -0,037255 0,010290 -3,6206 0,0004 

R 0,2666    

R ajustado 0,2229    

F 12,0564    

P 1,5295e-11    

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: WGI: Sistema Político; FIN: Sistema Financeiro; EDU: Sistema de Educação; TRA: Sistema de Trabalho; 

CULT: Sistema Cultural. 

* O modelo gerado suprimiu a variável do Sistema Cultural 

 

 Neste novo modelo todas as variáveis do ambiente institucional foram consideradas 

significantes ao nível de 0,1%, com exceção da variável de cultura que foi suprimida pelo 

modelo. As variáveis de controle foram consideradas significantes ao nível de 10%, para a 

adoção do GRI, e 0,1% para o tamanho da empresa. O modelo apresentou um R ajustado de 

0,22 e um p valor inferior a 0,1%, considerado dessa forma significante. Na Tabela 27 são 

observados os coeficientes por indivíduo. Somente uma empresa brasileira teve o seu 

coeficiente estatisticamente significante ao nível de 5%. No Canadá somente duas empresas 

não tiveram seus coeficientes estatisticamente significantes, oito tiveram ao nível de 10% e 

oito ao nível de 5%. 
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Tabela 27 - Efeito do indivíduo no modelo de efeitos fixos, dimensão total do disclosure 
Empresa Coeficiente Erro padrão t p 

Cemig -0,2391 0,2058 -1,1619   0,2453 

CESP -0,2404 0,2045 -1,1755   0,2398 

Copel -0,1081 0,2047 -0,5282   0,5974 

CPFL Energia -0,3007 0,2056 -1,4623   0,1437 

CSN -0,3261 0,2058 -1,5846   0,1131 

Eletrobrás -0,1132 0,2084 -0,5433   0,5869 

Fibria Celulose S.A. -0,0406 0,2057  -0,1976   0,8433 

Gerdau -0,3113 0,2057  -1,5136   0,1301 

Light -0,1984 0,2033  -0,9759   0,3291 

Petrobras -0,1597 0,2155  -0,7411   0,4586 

Sabesp-Saneamento Básico -0,2602 0,2053  -1,2671   0,2051 

Suzano Papel e Celulose -0,1906 0,2047  -0,9309   0,3519 

Ultrapar Participações -0,4015 0,2021  -1,9864   0,0470 

Usiminas -0,1735 0,2064  -0,8404   0,4007 

Vale 0,0559 0,2123  0,2633   0,7923 

Barrick Gold -0,5205 0,3061  -1,7007   0,0890 

Cameco -0,7065 0,3058  -2,3104   0,0209 

Canadian Natural Resources -0,6148 0,3064  -2,0064   0,0448 

Domtar -0,7237 0,3056  -2,3685   0,0179 

Enbridge -0,5802 0,3061  -1,8952   0,0581 

EnCana -0,5965 0,3059  -1,9499   0,0512 

First Quantum Minerals -0,7501 0,3044  -2,4638   0,0138 

Goldcorp -0,5676 0,3055  -1,8577   0,0632 

Husky Energy -0,6180 0,3053  -2,0241   0,0430 

Kinross Gold -0,6120 0,3051  -2,0062   0,0448 

Nexen -0,6460 0,3048  -2,1195   0,0341 

Resolute Forest Products -0,7036 0,3044  -2,3116   0,0208 

Suncor Energy Inc. -0,3271 0,3069  -1,0658   0,2865 

Talisman Energy -0,5443 0,3051  -1,7840   0,0744 

Teck Cominco -0,5852 0,3059  -1,9135   0,0557 

TransAlta -0,4625 0,3047  -1,5179 0,1290 

TransCanada -0,5817 0,3061  -1,9003 0,0574 

Yamana Gold -0,5513 0,3048  -1,8084 0,0705 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Com o intuito de verificar a influência do Sistema Cultural foi rodado um novo 

modelo, excluindo da amostra as empresas que não tiveram relatórios em todos os anos. 

Dessa forma, foram excluídas duas empresas brasileiras e nove empresas canadenses. Para 

essa sub-amostra foram realizados novamente os testes para identificar o modelo de dados em 

painel adequado. O teste Lagrange de Breusch-Pagan entre o modelo de pooled e de efeitos 

aleatórios resultou em um p valor de 2,2e-16. Desta forma, aceita-se o modelo de efeitos 
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aleatórios. Em seguida, foi realizado o teste F pooled e de efeitos fixos, obtendo p valor de 

2,2e-16, rejeitando-se o modelo pooled. Por fim, foi realizado o teste de Hausman para 

verificar qual modelo é preferível, o de efeitos fixos ou aleatórios. O resultado do teste foi um 

p valor de 0,2419, que leva a rejeitar o modelo de efeitos fixos. 

Neste novo modelo (Tabela 28) todas as variáveis do ambiente institucional foram 

consideradas significantes. O Sistema Financeiro foi significativo a 0,1%, os Sistemas 

Político, de Educação e de Trabalho foram significativos ao nível de 1% e as variáveis do 

Sistema Cultural foram consideradas significantes a 5%. As variáveis de controle foram 

consideradas significantes ao nível de 0,1%, para a adoção do GRI, e 5% para o tamanho da 

empresa. O modelo apresentou um R ajustado de 0,28 e um p valor inferior a 0,1%, 

considerado, dessa forma, significante.  

 

Tabela 28 - Modelo de efeitos aleatórios com efeito do indivíduo, dimensão total do 

disclosure 
 Coeficiente Erro padrão T P 

WGI 1,6197   0,5482 2,9547   0,0036 

FIN -0,6107   0,1269 -4,8139 3,295e-06 

EDU -0,6781   0,2455 -2,7616   0,0064 

TRA 0,8231   0,2590   3,1781   0,0018 

CULT*     

Intercepto 0,0026   0,1587 0,0166 0,9868 

INDV -0,7395   0,3197 -2,3131   0,0219 

Intercepto -0,9927 0,5122 -1,9381 0,0543 

DIST 1,0353 0,4476 2,3131 0,0219 

Intercepto -1,1214    0,5657 -1,9821   0,0491 

AVER 1,1092    0,4796   2,3131   0,0219 

Intercepto 4,7945    2,0166   2,3776   0,0186 

MASC -10,3528    4,4758 -2,3131   0,0219 

GRI 0,1327   0,0325   4,0767 7,052e-05 

TAM -0,0246   0,0101 -2,4324   0,0161 

R 0,2895    

R ajustado 0,2763    

F 9,7211    

p 3,947e-10    

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: WGI: Sistema Político; FIN: Sistema Financeiro; EDU: Sistema de Educação; TRA: Sistema de Trabalho; 

INDV: Individualismo; DIST: Distância do poder; AVER: Aversão à incerteza; MASC: Masculinidade. 

* Foram criados 4 modelos para cada uma das dimensões culturais avaliadas. 

 

Adotando procedimentos similares, foram realizados os mesmos testes para as 

dimensões ambiental e social do disclosure. Após os testes, chegou-se a quatro modelos, que 

são apresentados na Tabela 29. Os resultados dos modelos para as variáveis independentes e 

de controle foram similares aos encontrados na dimensão total. No entanto, a variável do 

Sistema Político não foi significante no modelo de efeitos aleatórios que teve como variável 

dependente a dimensão ambiental do disclosure. Da mesma forma, as variáveis relacionadas 
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ao Sistema Cultural, não foram significantes para essa dimensão (além de apresentar sinais 

opostos às demais dimensões do disclosure). 

 

Tabela 29 - Modelos de efeitos fixos e aleatórios para a extensão das dimensões ambiental e 

social do disclosure 
  DSCa I DSCa II DSCs I DSCs II 

WGI 1,5655 

(0,0307) 

0,8452 

(0,2773) 

2,3107 

(1,051e-06) 

1,9099 

(0,0008) 

FIN -1,1502 

(1,363e-11) 

-1,1666 

(8,819e-10) 

-0,4640 

(9,644e-06) 

-0,3623 

(0,0056) 

EDU -1,4084  

(5,768e-06) 

-1,0132 

(0,0040) 

-0,7664 

(9,789e-05) 

-0,5153 

(0,0410) 

TRA 1,2490 

(0,0002)  

1,2250 

(0,0010) 

0,7427 

(0,0006) 

0,6401 

(0,0166) 

CULT*     

Intercepto 
- 

0,3104 

(0,1671) 
- 

-0,1474 

(0,3561) 

INDV 
- 

0,2558 

(0,5719) 
- 

-1,1563 

(0,0005) 

Intercepto 
- 

0,6547 

(0,3676) 
- 

-1,7038 

(0,0013) 

DIST 
- 

-0,3581 

(0,5719) 
- 

1,6189 

(0,0005) 

Intercepto 
- 

0,6992 

(0,3836) 
- 

-1,9050 

(0,0012) 

AVER 
- 

-0,3837 

(0,5719) 
- 

1,7345 

(0,0005) 

Intercepto 
- 

-1,3472 

(0,6367) 
- 

7,3457 

(0,0004) 

MASC 
- 

3,5813 

(0,5719) 
- 

-16,1888 

(0,0005) 

GRI 0,0361 

(0,2792) 

0,1685  

(0,0003) 

0,0408 

(0,0560) 

0,1252 

(0,0001) 

TAM -0,0384 

(0,0154) 

-0,0265 

(0,0639) 

-0,0368 

(0,0003) 

-0,0217 

(0,0317) 

R 0,2322 0,2999 0,2419 0,2437 

R ajustado 0,1941 0,2862 0,2023 0,2326 

F 10,0282 10,2201 10,5856 7,6895 

P 1,1274e-09 1,2536e-10 3,4066e-10 4,8002e-08 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: WGI: Sistema Político; FIN: Sistema Financeiro; EDU: Sistema de Educação; TRA: Sistema de Trabalho; 

INDV: Individualismo; DIST: Distância do poder; AVER: Aversão à incerteza; MASC: Masculinidade. 

DSCa I: Modelo de efeito fixo para a dimensão ambiental do disclosure; 

DSCs II: Modelo de efeito aleatório para a dimensão ambiental do disclosure; 

DSCa I: Modelo de efeito fixo para a dimensão social do disclosure; 

DSCs II: Modelo de efeito aleatório para a dimensão social do disclosure; 

* Foram criados 4 modelos para cada uma das dimensões culturais avaliadas. 

 

4.4.2 Análise hierárquica de dados 

 

O modelo hierárquico de dados foi estimado através de máxima verossimilhança (ML) 

e máxima verossimilhança restrita (REML). Os modelos utilizados identificam a porcentagem 

da variância dos efeitos aleatórios do disclosure que pode ser atribuída à empresa, ao setor ou 

ao país. Dessa forma, os modelos testados não se preocupam com os aspectos fixos do 
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modelo (variáveis independentes e de controle), mas quanto do efeito aleatório pode ser 

atribuído a cada um dos níveis de agrupamento dos dados. Para isso o modelo decompõe o 

efeito aleatório em errors relacionados a cada um dos níveis utilizados na pesquisa.  

A seguir, são apresentados os modelos testados para a extensão da dimensão total do 

disclosure, dividindo a amostra entre Brasil e Canadá (Tabela 30). No final da seção são 

apresentados os resultados para os demais níveis de disclosure. 

 

Tabela 30 - Modelo hierárquico de dados para efeitos aleatórios de país, setor e empresa na 

extensão da dimensão total do disclosure, Brasil e Canadá 

Efeito 
Brasil Canadá 

ML REML ML REML 

Efeitos fixos         

Ano 
0,0073 

(0,002) 

0,0065 

(0,005) 

0,0073 

(0,002) 

0,0064 

(0,006) 

0,0107 

(0,000) 

0,0110 

(0,000) 

0,0107 

(0,000) 

0,0064 

(0,006) 

GRI  
0,2151 

(0,000) 
 

0,2082 

(0,000) 
 

0,0632 

(0,002) 
 

0,2082 

(0,000) 

Wald Chi² 9,85 78,12 9,76 60,32 27,76 39,51 27,49 60,32 

Prob>Chi² 0,0017 0,0000 0,0018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Efeitos Aleatórios         

País 0,0380 7,11e-18 0,0381 0,0003 0,0194 0,0079 0,0195 0,0082 

Setor 2,85e-14 0,0017 2,92e-14 0,0021 3,55e-21 0,0001 3,36e-21 0,0001 

Empresa 0,1383 0,0046 0,1383 0,0048 0,0082 0,0066 0,0082 0,0066 

Residual 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0022 0,0021 0,0022 0,0022 

Wald Chi² 194,66 77,91 193,73 79,43 181,37 105,76 180,81 79,43 

Prob>Chi² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para avaliar quanto dos efeitos aleatórios podem ser atribuídos ao país, ao setor e à 

empresa, os valores dos efeitos aleatórios de cada um deles foi dividido pelo efeito aleatório 

total. Os resultados são apresentados na Tabela 31. Nela, os modelos com dados brasileiros 

que consideram somente o efeito fixo dos anos, mostram que 21% dos efeitos aleatórios 

podem ser explicados pelo país, enquanto cerca de 77% é explicado pelas empresas. Quando 

considerado o efeito fixo do ano e da adoção do GRI por parte das empresas, os efeitos 

aleatórios ligados ao país ficam entre 0% e 3%, enquanto os efeitos ligados ao setor e à 

empresa são cerca de 20% e 45%, respectivamente.  

Os dados canadenses mostram uma realidade diferente, na qual entre 47% e 65% dos 

efeitos aleatórios podem ser atribuídos aos países e entre 27% e 40% às empresas. Os efeitos 

para os setores foram considerados insignificantes. Esses resultados apontam que 

características relacionadas ao ambiente institucional canadense são capazes de explicar mais 

do comportamento aleatório relacionado à extensão da dimensão total do disclosure, em 

comparação ao Brasil. 
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Tabela 31 – Influência dos níveis hierárquicos na extensão da dimensão total do disclosure, 

Brasil e Canadá 

Nível 
Brasil Canadá 

ML1 ML2 REML1 REML2 ML1 ML2 REML1 REML2 

País 21,16% 0,00% 21,20% 2,86% 65,10% 47,31% 65,22% 47,95% 

Setor 0,00% 17,71% 0,00% 20,00% 0,00% 0,60% 0,00% 0,58% 

Empresa 77,00% 47,92% 76,96% 45,71% 27,52% 39,52% 27,42% 38,60% 

Residual 1,84% 34,38% 1,84% 31,43% 7,38% 12,57% 7,36% 12,87% 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: ML1: efeito fixo ano; ML2: efeito fixo do ano e da variável GRI; REML1: efeito fixo ano; REML2: efeito 

fixo do ano e da variável GRI. 

 

Em seguida, os dados foram analisados em conjunto, conforme observado na Tabela 

32 e Tabela 33. Nos modelos testados os efeitos aleatórios atribuídos aos países são em torno 

de 48% e 68%, os atribuídos às empresas ficam entre 25% e 36% e os relacionados aos 

setores entre 0% e 3%. Esses resultados apontam que o país é o nível hierárquico que mais 

contribui para explicar o comportamento aleatório relacionado à extensão da dimensão total 

do disclosure. 

 

Tabela 32 - Modelo hierárquico de dados para efeitos aleatórios de país, setor e empresa na 

extensão da dimensão total do disclosure, Geral 
Efeito ML1 ML2 REML1 REML2 

Efeitos fixos     

Ano 
0,0089 

(0,000) 

0,0089 

(0,000) 

0,0089 

(0,000) 

0,0089 

(0,000) 

GRI 
 0,0914 

(0,000) 

 0,0913 

(0,000) 

Wald Chi² 32,82 57,06 32,66 56,47 

Prob>Chi² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Efeitos Aleatórios     

País 0,0286 0,0094 0,0286 0,0096 

Setor 1,55e-16 0,0005 1,54e-16 0,0005 

Empresa 0,0107 0,0069 0,0107 0,0070 

Residual 0,0028 0,0027 0,0028 0,0027 

Wald Chi² 380,45 191,10 379,69 192,39 

Prob>Chi² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 33 – Influência dos níveis hierárquicos na extensão da dimensão total do disclosure 
Nível  ML1 ML2 REML1 REML2 

País 67,93% 48,21% 67,93% 48,46% 

Setor 0,00% 2,56% 0,00% 2,57% 

Empresa 25,42% 35,38% 25,42% 35,34% 

Residual 6,65% 13,85% 6,65% 13,63% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: ML1: efeito fixo ano; ML2: efeito fixo do ano e da variável GRI; REML1: efeito fixo ano; REML2: efeito 

fixo do ano e da variável GRI. 

  

Em seguida, foram realizados os mesmos procedimentos para as dimensões ambientais 

e sociais do disclosure, conforme observado nas tabelas 34 a 37. Para essas dimensões foi 
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utilizado apenas o modelo REML. Os resultados mostram que, em média, o país é 

responsável pela maior parte da explicação dos efeitos aleatórios na extensão das dimensões 

ambientais e sociais do disclosure, seguido das características das empresas e do setor.  

No entanto, percebe-se uma diferença entre Brasil e Canadá. Os resultados dos 

modelos apresentados indicam um menor capacidade das características do ambiente 

brasileiro (nível do país) em explicar a variância da extensão do disclosure de RSC do que as 

do ambiente canadense. No Brasil as características das empresas (nível da empresa) 

contribuem mais para explicar essa variação. 

 

Tabela 34 - Modelo hierárquico de dados para efeitos aleatórios de país, setor e empresa na 

extensão da dimensão ambiental do disclosure, Brasil, Canadá e Geral 

Efeito 
Brasil Canadá Geral 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 

Efeitos fixos       

Ano 
0,0170 

(0,000) 

0,0155 

(0,000) 

0,0168 

(0,000) 

0,0170 

(0,000) 

0,0169 

(0,000) 

0,0169 

(0,000) 

GRI 
 0,2789 

(0,000) 

 0,0602 

(0,065) 

 0,1112 

(0,000) 

Wald Chi² 31,71 101,69 26,88 30,00 59,2 76,70 

Prob>Chi² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Efeitos Aleatórios       

País 0,0524 5,00e-22 0,0452 0,0278 0,0487 0,0181 

Setor 1,06e-16 0,0034 3,22e-18 3,02e-20 1,222e+-16 3,42e-14 

Empresa 0,0236 0,0087 0,0166 0,0137 0,0198 0,0136 

Residual 0,0055 0,0054 ,0057 0,0058 0,0056 0,0056 

Wald Chi² 186,97 94,49 168,72 80,91 357,15 164,54 

Prob>Chi² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 35 - Influência dos níveis hierárquicos na extensão da dimensão ambiental do 

disclosure, Brasil, Canadá e Geral 

Nível 
Brasil Canadá Geral 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 

País 64,29% 0,00% 66,96% 58,77% 65,72% 48,53% 

Setor 0,00% 19,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Empresa 28,96% 49,71% 24,59% 28,96% 26,72% 36,46% 

Residual 6,75% 30,86% 8,44% 12,26% 7,56% 15,01% 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: ML1: efeito fixo ano; ML2: efeito fixo do ano e da variável GRI; REML1: efeito fixo ano; REML2: efeito 

fixo do ano e da variável GRI. 
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Tabela 36 - Modelo hierárquico de dados para efeitos aleatórios de país, setor e empresa na 

extensão da dimensão social do disclosure, Brasil, Canadá e Geral 

Efeito 
Brasil Canadá Geral 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 

Efeitos fixos       

Ano 
0,0032 

(0,195) 

0,0024 

(0,326) 

0,0081 

(0,000) 

0,0085 

(0,000) 

0,0055 

(0,000) 

0,0055 

(0,000) 

GRI 
 0,1731 

(0,000) 

 0,0698 

(0,000) 

 0,0894 

(0,000) 

Wald Chi² 1,68 28,45 18,63 36,53 12,33 36,52 

Prob>Chi² 0,1955 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 

Efeitos Aleatórios       

País 0,0325 0,0020 0,0118 0,0034 0,0218 0,0060 

Setor 1,37e-14 0,0009 0,0001 0,0009 3,36e-14 0,0009 

Empresa 0,0114 0,0047 0,0061 0,0047 0,0085 0,0055 

Residual 0,0037 0,038 0,0019 0,0018 0,0028 0,0028 

Wald Chi² 169,84 62,02 160,42 107,32 336,45 180,98 

Prob>Chi² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 37 – Influência dos níveis hierárquicos na extensão da dimensão social do disclosure, 

Brasil, Canadá e Geral 

Nível 
Brasil Canadá Geral 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 

País 68,28% 4,39% 59,30% 31,48% 65,86% 39,47% 

Setor 0,00% 1,97% 0,50% 8,33% 0,00% 5,92% 

Empresa 23,95% 10,31% 30,65% 43,52% 25,68% 36,18% 

Residual 7,77% 83,33% 9,55% 16,67% 8,46% 18,42% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: ML1: efeito fixo ano; ML2: efeito fixo do ano e da variável GRI; REML1: efeito fixo ano; REML2: efeito 

fixo do ano e da variável GRI. 

 

4.5 Análise das hipóteses 

 

A Tabela 38 resume os resultados dos modelos de efeitos fixos e aleatórios de dados 

em painel para as dimensões ambiental, social e total do disclosure de responsabilidade social 

corporativa. A Tabela 39 resume os resultados encontrados para a análise hierárquica de 

dados para a influência dos níveis país, setor e empresa para a extensão das dimensões 

ambiental, social e total do disclosure de responsabilidade social coorporativa.  
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Tabela 38 – Resultados dos modelos de efeitos fixos e aleatórios para a extensão das 

dimensões ambiental, social e total do disclosure 
 DSCa I DSCa II DSCs I DSCs II DSCt I DSCt II 

WGI +** + +**** +**** +**** +*** 

FIN -**** -**** -**** -*** -**** -**** 

EDU -**** -*** -**** -** -**** -*** 

TRA +****    +*** +**** +** +**** +*** 

CULT       

INDV  +  -****  -** 

DIST  -  +****  +** 

AVER  -  +****  +** 

MASC  +  -****  -** 

GRI + +**** +* +**** +* +**** 

TAM -** -* -**** -** -**** -** 

R 0,23216 0,29992 0,24194 0,24376 0,2666 0,28952 

R ajustado 0,19412 0,28621 0,2023 0,23262 0,22291 0,27628 

F 10,0282 10,2201 10,5856 7,68945 12,0564 9,72113 

p 1,1274e-09 1,2536e-10 3,4066e-10 4,8002e-08 1,5295e-11 3,947e-10 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: WGI: Sistema Político; FIN: Sistema Financeiro; EDU: Sistema de Educação; TRA: Sistema de Trabalho; 

CULT: Sistema Cultural; INDV: Individualismo; DIST: Distância do poder; AVER: Aversão à incerteza; 

MASC: Masculinidade. 

DSCa I: Modelo de efeito fixo para a dimensão ambiental do disclosure; 

DSCs II: Modelo de efeito aleatório para a dimensão ambiental do disclosure; 

DSCa I: Modelo de efeito fixo para a dimensão social do disclosure; 

DSCs II: Modelo de efeito aleatório para a dimensão social do disclosure; 

DSCt I: Modelo de efeito fixo para a dimensão total do disclosure; 

DSCt II: Modelo de efeito aleatório para a dimensão total do disclosure; 

* 0,10; **0,05; ***0,01; ****0,001 

 

Tabela 39 – Resultados dos modelos hierárquicos linear para a extensão das dimensões 

ambiental, social e total do disclosure 

Dimensão ambiental 
Brasil Canadá Geral 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 

País 64,29% 0,00% 66,96% 58,77% 65,72% 48,53% 

Setor 0,00% 19,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Empresa 28,96% 49,71% 24,59% 28,96% 26,72% 36,46% 

Residual 6,75% 30,86% 8,44% 12,26% 7,56% 15,01% 

Dimensão social M1 M2 M1 M2 M1 M2 

País 68,28% 4,39% 59,30% 31,48% 65,86% 39,47% 

Setor 0,00% 1,97% 0,50% 8,33% 0,00% 5,92% 

Empresa 23,95% 10,31% 30,65% 43,52% 25,68% 36,18% 

Residual 7,77% 83,33% 9,55% 16,67% 8,46% 18,42% 

Dimensão total M1 M2 M1 M2 M1 M2 

País 21,20% 2,86% 65,22% 47,95% 67,93% 48,46% 

Setor 0,00% 20,00% 0,00% 0,58% 0,00% 2,57% 

Empresa 76,96% 45,71% 27,42% 38,60% 25,42% 35,34% 

Residual 1,84% 31,43% 7,36% 12,87% 6,65% 13,63% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: ML1: efeito fixo ano; ML2: efeito fixo do ano e da variável GRI; REML1: efeito fixo ano; REML2: efeito 

fixo do ano e da variável GRI. 

 

Com base nesses modelos foi elaborado o Quadro 8 que apresenta a síntese dos 

resultados, relacionando-os às hipóteses de pesquisa. A partir desses resultados não foi 

possível suportar apenas duas hipóteses de pesquisa. As demais hipóteses foram suportadas 
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pelos modelos, ressaltando que as hipóteses relacionadas às dimensões culturais só foram 

suportadas nos modelos de efeitos aleatórios para as dimensões sociais e total do disclosure. 

 

Quadro 8 – Síntese dos resultados 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A hipótese H0 trata do impacto do Sistema Nacional de Negócios do país na variável 

dependente de extensão do disclosure de RSC, tendo como enunciado: “A extensão do 

disclosure de RSC das empresas é influenciada pelas estruturas institucionais que formam o 

Sistema Nacional de Negócios do país.” Esta hipótese pode ser suportada pelos resultados da 

análise hierárquica dos dados que identificaram que o nível país é capaz de explicar parte do 

comportamento dos efeitos aleatórios. Os dados mostram também que a influência do nível 

país nos efeitos aleatórios é, em média, maior no Canadá. Além disso, em todos os modelos 

de dados em painel, pelo menos uma variável do ambiente institucional mostrou-se 

estatisticamente significante em sua influência na divulgação de informações de RSC (na 

maioria dos modelos todas as variáveis foram significantes). 

 A hipótese H1 é endereçada especificamente à influência do Sistema Político, medido 

pela qualidade da governança pública, no diclosure. S              : “A extensão do 

disclosure de RSC está positivamente relacionada à qualidade da governança pública dos 

países”. Em apenas um dos modelos testados a influência da qualidade da governança pública 

na extensão do diclosure não foi estatisticamente significante. Os coeficientes em todos os 

modelos foram positivos, possibilitando suportar a hipótese de pesquisa. 

A hipótese H2 é endereçada especificamente à influência do Sistema Financeiro, 

medida pela facilidade das empresas em captar dinheiro no mercado de capitais, no 

disclosure, sendo seu enunciado: “A extensão do disclosure de RSC está negativamente 

relacionada com a facilidade das empresas em captar dinheiro”. Em todos os modelos rodados 

Hipóteses Variáveis Resultados 

H0 – Sistema Nacional de 

Negócios 

Sistema Político, Sistema Financeiro, Sistema de Educação, 

Sistema de Trabalho e Sistema Cultural no modelo de dados 

em painel; e nível país no MHL 

Suportada 

H1 - Sistema Político Worldwide Governance Indicators Suportada 

H2 - Sistema Financeiro Indicador Financing through local equity market Suportada 

H3.1 - Sistema de Educação Indicador Quality of the education system Não suportada 

H3.2 - Sistema de Trabalho Indicador Cooperation in labor-employer relations Suportada 

H4.1 - Sistema Cultural Indicador de aversão à incerteza  
Parcialmente 

suportada 

H4.2 -  Sistema Cultural Indicador de distância do poder Não Suportada 

H4.3 -  Sistema Cultural Indicador de individualismo 
Parcialmente 

suportada 

H4.4 -  Sistema Cultural Indicador de masculinidade 
Parcialmente 

suportada 
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a extensão do diclosure foi influenciada pelo Sistema Financeiro de forma negativa a níveis 

de significância aceitável, possibilitando suportar a hipótese de pesquisa. 

A hipótese H3.1 é endereçada especificamente à influência do Sistema de Educação, 

medido pela qualidade de sua capacidade de ensinar as habilidades relevantes para uma 

economia competitiva, no disclosure. Seu enunciado é: “A extensão do disclosure de RSC 

está positivamente relacionada à maior qualidade do Sistema de Educação do país”. Em todos 

os modelos testados a extensão do disclosure foi influenciada pela qualidade do Sistema de 

Educação. No entanto, os coeficientes em todos os casos foram negativos, não possibilitando 

suportar a hipótese de pesquisa. 

A hipótese H3.2 é endereçada especificamente à influência do Sistema de Trabalho, 

medido pela cooperação entre empregado e empregador, no disclosure, tendo como 

enunciado: “A extensão do disclosure de RSC está positivamente relacionada à maior 

qualidade da relação entre empregado e empregador do país”. Em todos os modelos rodados a 

extensão do diclosure foi influenciada por essa cooperação. Os coeficientes em todos os casos 

foram positivos, possibilitando suportar a hipótese de pesquisa. 

A hipótese H4.1, H4.2, H4.3 e H4.4 são endereçadas especificamente à influência do 

Sistema Cultural, medido pelas dimensões culturais propostas por Hofstede (1983), no 

disclosure. Os enunciados estabelecem uma relação positiva entre o disclosure e a dimensão 

cultural de aversão à incerteza e relação negativa entre o disclosure e as dimensões culturais 

de distância do poder, individualismo e masculinidade. Por apresentarem valores constantes, 

somente os modelos de efeitos aleatórios foram capazes de medir a influência das dimensões 

culturais e a divulgação de informação de RSC. Entre esses modelos, apenas os relacionadas à 

dimensão social e total foram estatisticamente significantes. Os coeficientes encontrados 

permitem suportar as hipóteses H4.1, H4.3 e H4.4, porém não foi possível suportar a H4.2 já que 

encontrou-se relação inversa ao esperado. 
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5  DISCUSSÃO  

 

Nesta seção são discutidos os resultados da análise de dados em painel, apresentados 

nas Tabelas 37 e 38, que permitiram suportar as hipóteses de pesquisas H0, H1, H2, H3.2, H4.1, 

H4.3 e H4.4 e rejeitar as hipóteses H3.1 e H4.2, conforme resumido no Quadro 8. Ressalta-se que 

as hipóteses H4.1, H4.3 e H4.4 são suportadas parcialmente, pois para a extensão do disclosure 

da dimensão ambiental nenhuma característica do Sistema Cultural se mostrou 

estatisticamente significante. 

O Sistema Político, operacionalizado pelo indicador da qualidade da governança 

pública do país, obteve relação positiva em todos os modelos testados, ainda que em um deles 

não tenha sido estatisticamente significante. Isso permite suportar a hipótese de que o Sistema 

Político relaciona-se positivamente com a extensão de disclosure de responsabilidade social 

corporativa.  

Esse resultado corrobora pesquisas anteriores que identificaram relação entre o 

governo ou o sistema de governança pública e a RSC. Segundo Delmas (2002), as diferenças 

na adoção da ISO 14000 entre os Estados Unidos e a Europa podem ser explicadas pelo 

incentivo dos governos europeus à adoção de diretrizes de gestão ambiental, através do 

estabelecimento de sistemas de certificação confiáveis e assistência técnica aos potenciais 

adotantes. Segundo Ali e Rizwan (2013), isso se dá porque o governo é um poderoso 

stakeholder, forçando a divulgação de informações de RSC. Da mesma forma, Yang, Craig e 

Farley (2015) identificam o governo chinês como um poderoso promotor da transparência 

corporativa. 

Segundo Young e Marais (2012), diversos estudos apontam que o sistema de 

governança dos países afetam a natureza da divulgação de informações de RSC. Lattermann, 

Kupke e Schneider (2008) encontram que o ambiente de governança chinês e indiano afeta a 

comunicação de RSC das empresas nos dois países. Os resultados encontrados por Li et al. 

(2010) mostram que a força motriz mais importante para a intensidade de comunicações de 

RSC são os fatores relacionados ao ambiente de governança do país, seguido pelos fatores 

relacionados ao setor e à empresa.  

Campbell (2006; 2007) propõe que essa influência do governo pode ser dada através 

da regulamentação estatal. Segundo Yang, Craig e Farley (2015), algumas pesquisas 

realizadas no ambiente chinês mostram que certas características específicas, como a 

regulamentação por parte do governo, possuem relação positiva com o nível de disclosure 

socioambiental.  



98 

Outra característica apontada em estudos são os níveis de corrupção. Conforme 

Baughn, Body e Mcintosh (2007), baixos níveis de corrupção são apontados como fortes 

preditores do comportamento de RSC por parte das empresas de um país. 

Em relação ao Sistema Financeiro encontrou-se uma relação negativa entre a 

facilidade das empresas em captar dinheiro no mercado de capitais e a extensão do disclosure 

de RSC. Este resultado foi encontrado em todos os modelos testados, o que permitiu aceitar a 

hipótese de pesquisa. Pesquisas anteriores identificam a influência do mercado de capitais no 

disclosure corporativo (BALL, 1995; NOBES, 1998), apontando que, quanto mais 

dependente o país for desse mercado, maior será sua transparência e accountability para os 

investidores (MATTEN; MOON, 2008) e que os investidores tem uma grande influência no 

disclosure de RSC das empresas (ALI; RIZWAN, 2013). 

Esta pesquisa analisou a influência do Sistema Financeiro sob outro aspecto, 

analisando a facilidade de captar o dinheiro no mercado de ações, ao invés da dependência do 

país nesse tipo de financiamento. Assim, esta pesquisa se alinha a outras que analisam o 

impacto da divulgação de informação de RSC e a redução do custo de capital das empresas 

(EL GHOUL et al                  , 2011; ROVER, 2013; DHALIWAL et al., 2014; 

MICHELON; PILONATO; RICCERI, 2015). Dessa forma, os resultados desta pesquisa 

indicam que, quanto maior for a dificuldade das empresas em obter dinheiro no mercado de 

ação, maior será o incentivo para que elas divulguem mais informações de RSC para, desta 

forma, reduzir o seu custo de capital. 

Os resultados para a influência da qualidade do Sistema de Educação na extensão do 

disclosure foram, em todos os modelos, estatisticamente significantes. Porém, a relação 

encontrada foi contrária à estabelecida na hipótese de pesquisa. Este resultado contraria 

pesquisas recentes que mostram relação positiva entre as práticas de RSC e o nível 

educacional do país (MEIRELES, 2014), dos gestores (HUANG, 2013) e dos investidores 

(CHEAH et al., 2011).  

A partir desse resultado podem ser estabelecidas três possíveis explicações. A primeira 

diz respeito ao indicador utilizado. Em pesquisas anteriores os indicadores relacionados à 

educação estavam relacionados à quantidade de anos dedicados a estudos da população 

(MEIRELES, 2014) ou ao nível de formação do gestor (HUANG, 2013). No entanto, nesta 

pesquisa a educação foi caracterizada pela qualidade do sistema, medido por sua capacidade 

de ensinar as habilidades relevantes para uma economia competitiva. Dessa forma, os 

resultados apontam que os sistemas de educação mais voltados ao atendimento das 

necessidades do mercado não são capazes de influenciar positivamente a extensão da 
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divulgação de RSC. 

Outra forma de interpretar essa informação está relacionada aos possíveis 

comportamentos das empresas que atuam em países com alto nível de educação e remete a 

algo proposto por Matten e Moon (2008). Segundo os autores, em países nos quais o Sistema 

Educacional é centralizado no governo, as empresas desenvolvem menos formas explícitas de 

RSC (por exemplo, relatórios de sustentabilidade) e optam por formas mais implícitas de 

RSC. Assim, de forma análoga, os resultados podem apontar que a qualidade do Sistema de 

Educação levaria as empresas a utilizarem menos as formas explícitas de RSC, optando por 

formas mais implícitas, o que levaria a uma menor divulgação sobre determinadas áreas de 

RSC. 

Os resultado de Ioannou e Serafeim (2012) apontam para outra relação entre a 

qualidade do sistema de ensino e a extensão da divulgação de RSC. Segundo os autores, 

empresas com forte desempenho social corporativo atraem e retêm empregados de alta 

qualidade, porque esses empregados preferem trabalhar para empresas que agem dessa forma. 

Assim, caso a disponibilidade de capital humano mais qualificado seja mais limitada em um 

país, as empresas iriam competir entre si por esse capital humano, tornando-se mais atraentes 

    “       ”                v                  v                                  

O Sistema de Trabalho foi caracterizado pelo nível de cooperação entre o empregado e 

o empregador. Os resultados para essa variável foram positivos e estatisticamente 

significantes em todos os modelos testados, permitindo suportar a hipótese de pesquisa. 

Outros trabalhos que analisam o papel do Sistema de Trabalho na RSC apontam que a relação 

é positiva devido à importância dos empregados como um dos principais stakeholders da 

empresa (IOANNOU; SERAFIM, 2012).  

A divulgação dos resultados de RSC está relacionada com a necessidade das empresas 

em atender o grupo, cada vez maior, de stakeholders, incluindo seus empregados. Dessa 

forma, a relação entre empregado e empregador torna-se uma característica determinante na 

RSC, existindo diversos padrões e metodologias de medição da responsabilidade social que 

analisam, de alguma forma, os aspectos relacionados aos empregados da empresa (GRI, 

2011a; MEIRELES, 2014; ORLITZKY et al., 2015; RUFINO; MACHADO, 2015; 

MUTTAKIN; KHAN; SUBRAMANIAM, 2015) tais como: número de empregados, bem-

estar, educação, treinamento e desenvolvimento, participação nos lucros, saúde e segurança 

no trabalho e ações de prevenção ao trabalho infantil e forçado. Assim, quanto melhor for a 

cooperação entre empregado e empregador é natural que os relatórios de sustentabilidade 

divulguem mais informações para atender às necessidades daqueles. 
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As últimas hipóteses testadas dizem respeito ao Sistema Cultural, sendo compreendido 

através de quatro dimensões culturais: distância do poder, aversão à incerteza, individualismo 

e masculinidade. Por se tratarem de constantes, só foi possível testar essas hipóteses nos 

modelos de efeitos aleatórios. Nos três modelos testados, somente os relacionados à dimensão 

social e total foram estatisticamente significantes. Os resultados encontrados permitiram 

suportar as hipóteses relacionadas às dimensões culturais de aversão à incerteza, 

individualismo e masculinidade. No entanto, a relação encontrada para a dimensão cultural de 

distância do poder foi contrária à hipótese estabelecida. 

Esses resultados corroboram com Jones (1999), que argumenta que determinadas 

características socioculturais são necessárias para que a RSC se desenvolva. Da mesma forma, 

Katz, Swanson e Nelson (2001) argumentam que certas características culturais aumentam a 

probabilidade do país em se envolver com o ativismo ambiental. Segundo Matten e Moon 

(2008), as características culturais dos países como a predisposição das pessoas para serem 

mais participativas, filantrópicas, céticas em relação a governos grandes e confiantes no valor 

moral do capitalismo, está relacionada com a maior predisposição do empresariado em se 

comportar de forma mais socialmente responsável. Segundo Khlif, Hussainey e Achek 

(2015), as pesquisas sugerem que a cultura pode desempenhar um papel crítico na 

determinação do comportamento gerencial relacionado à divulgação de informações. 

Pesquisas anteriores que utilizam as dimensões culturais propostas por Hofstede 

(1983) encontram resultados compatíveis com os apresentados. Orij (2010) encontra relação 

negativa entre a dimensão masculinidade e o disclosure em cinco dos sete modelos testados. 

Os resultados para a dimensão aversão à incerteza também são compatíveis com as 

encontradas nesse trabalho. No entanto, o autor encontrou relação positiva para a dimensão 

individualismo e negativa para distância do poder, contrárias às encontradas nesta pesquisa. 

Katz, Swanson e Nelson (2001) argumentam que, quanto maior um país for nos níveis 

de aversão à incerteza e menor em termos de distância do poder, individualismo e 

masculinidade, será mais provável que esteja mais envolvido com o ativismo ambiental. Os 

resultados para a relação entre o individualismo e o disclosure podem sinalizar que em 

sociedades mais individualistas, os gerentes das empresas podem demonstrar menor 

preocupação com o impacto das atividades da empresa na sociedade, focando-se na 

maximização de seus próprios retornos e necessidades dos investidores (RINGOV; ZOLLO, 

2007). Raciocínio similar pode ser aplicado à dimensão masculinidade, ou seja, empresas que 

operam em países com cultura mais competitiva e voltada a recompensas materiais teriam 

menos incentivos para se engajar em práticas socialmente responsáveis.  
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Os resultados para a dimensão cultural de distância do poder sinalizam que as 

empresas que atuam em sociedades onde se acredita que hierarquia deve ser respeitada e a 

desigualdade entre as pessoas é aceitável, podem adotar práticas de RSC com o intuito de 

criar uma imagem pública favorável, esperando com isso mais investimentos, vendas, 

crescimento financeiro e de legitimidade com seus principais stakeholders (TANG; LI, 2009). 

Ou, ainda, essa relação pode ocorrer porque altos níveis de distância do poder geram um 

senso de obrigação nobre por parte dos executivos empresariais de dar atenção às 

necessidades dos seus stakeholder e da sociedade de forma mais abrangente (IOANNOU; 

SERAFEIM, 2012). 

A relação entre a aversão à incerteza e a extensão de disclosure pode ser justificada 

pela forte necessidade de regras e sistemas legais para estruturar a vida, nas sociedades com 

essa característica. Dessa forma, essa característica está, em parte, relacionada a algumas 

características do Sistema Político que, conforme discutido anteriormente, é definido por sua 

Qualidade Regulatória e o Estado de Direito, entre outros. 

 Por fim, os resultados da análise hierárquica de dados identificam a porcentagem da 

variância dos efeitos aleatórios impactando a extensão do disclosure que pode ser atribuída à 

empresa, ao setor ou ao país. Nos modelos que analisam os dois países em conjunto os dados 

mostram que as características do nível do país são responsáveis pela maior parte da 

variância, seguido por características no nível da empresa. Isso significa que a variação na 

extensão do disclosure de RSC pode ser atribuída principalmente às características do nível 

nacional. Esses resultados contrariam os resultados de Orlitzky (2015), que sugerem que 

características do nível empresas são responsáveis pela maior parte do desempenho 

socioambiental das empresas. 

No entanto, ao analisar os resultados por país, observa-se que as características do 

ambiente institucional canadense (nível do país) tem maior capacidade de explicar a variância 

na extensão da dimensão total do disclosure de RSC das suas empresas, do que as 

características do ambiente brasileiro. No Brasil as características das empresas mostram-se 

mais importantes para explicar as variações na extensão da divulgação de RSC. Nos modelos 

que consideraram o impacto da adoção das diretrizes da GRI, as características dos setores 

(nível do setor) contribuíram mais para explicar a extensão do disclosure do que as 

relacionadas ao nível do país. Esta diferença entre a influência do ambiente institucional 

brasileiro e canadense na divulgação de informação de responsabilidade social corporativa 

indica uma possível diferença entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

Este resultado corrobora com os de Abreu, Cunha e Barlow (2015), que analisaram o 
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ambiente institucional do Brasil e do Reino Unido. Segundo as autoras os comportamentos 

relativos à RSC são dificilmente transformados uniformemente em práticas padronizadas 

entre os países.  Um dos motivos é que os países desenvolvidos têm um claro conjunto de 

parâmetros e limites que orientam as respostas de RSC, contrastando com os países em 

desenvolvimento que possuem limites mais turvos, permitindo que as organizações 

experimentem novas formulações e definições de sustentabilidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

Este estudo foi orientado pelo objetivo geral       q        “ valiar a influência do 

Sistema Nacional de Negócios sobre a extensão da divulgação de informações de 

responsabilidade social corporativa de empresas do Brasil e do Canadá”. Para atingir esse 

objetivo geral, ele foi desdobrado em três objetivos específicos. 

O primeiro buscou descrever as estruturas institucionais que constituem o Sistema 

Nacional de Negócios do Brasil e do Canadá. As estruturas institucionais estudadas foram 

baseadas na Teoria Institucional e na Teoria de Sistemas de Negócios, especificamente nos 

trabalhos de Whitley (1999), Matten e Moon (2008), Jamali e Neville (2011) e Abreu, Cunha 

e Barlow (2015). Esses trabalhos caracterizam o ambiente institucional em quatro estruturas: 

Sistema Político, Sistema Financeiro, Sistema de Educação e de Trabalho e Sistema Cultural. 

Assim, foram coletados dados referentes aos indicadores relacionados às 

características desses Sistemas. O Sistema Político foi caracterizado pela qualidade da 

governança pública, através dos Worldwide Governance Indicators do Banco Mundial (THE 

WORLD BANK, 2015b). Esses indicadores avaliam a qualidade da governança pública em 

seis aspectos: Voz e Responsabilização; Estabilidade Política; Eficiência Governamental; 

Qualidade Regulatória; Estado de Direito; e Controle de Corrupção.  

Os indicadores apontam uma fragilidade da governança pública brasileira, colocando 

o Canadá, em média, acima de 90% dos países analisados pelo Banco Mundial, enquanto o 

Brasil encontra-se abaixo de 50% (THE WORLD BANK, 2015b). No período analisado, os 

indicadores de Estabilidade Política e Estado de Direito brasileiros apresentaram melhoras de 

17%, enquanto o de Controle de Corrupção apresentou uma queda de 20% entre 2011 e 2014. 

Estes resultados fizeram com que o indicador geral do Sistema Político, formado pela soma 

de todos os indicadores, apresentasse uma trajetória crescente até 2010 seguida por uma 

trajetória decrescente até 2014. Enquanto isso, o comportamento dos indicadores canadenses 

foi estável ao longo do período com uma ligeira melhora em 2014 nos indicadores de 

Estabilidade Política e Estado de Direito. O indicador de Controle de Corrupção apresenta 

uma trajetória decrescente desde 2010, tendo diminuído 6,1% no período. Estes dados, 

complementados pela análise de variância, permitem classificar o ambiente de governança 

brasileiro como de menor qualidade em comparação ao canadense. 

O Sistema Financeiro foi caracterizado pela facilidade com que as empresas 

conseguem captar dinheiro no mercado. Segundo o World Economic Forum (2015), em 
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mercados financeiros mais desenvolvidos é mais fácil para os investidores individuais 

diversificar, facilitando o acesso ao financiamento para empresas que têm mais riscos. Para 

operacionalizar essa variável foi utilizado o indicador proposto pelo WEF (2015), que mede a 

facilidade das empresas em obter dinheiro através do mercado de ações.  

Os dados referentes a esse indicador mostram que, entre 2007 e 2014, tornou-se mais 

difícil para empresas brasileiras e canadenses conseguir captar dinheiro no mercado de 

capitais. Em 2011, houve uma ligeira melhora do indicador, seguida por uma nova queda até 

2013. O comportamento brasileiro, em 2014, continuou a trajetória decrescente, enquanto no 

Canadá o indicador apresentou melhoras. As médias brasileiras e canadenses para essa 

variável são estatisticamente diferentes, o que significa que no Brasil é mais difícil para as 

empresas conseguirem captar dinheiro no mercado de capitais do que as empresas 

canadenses. 

O Sistema de Educação foi definido pela qualidade da capacidade deste sistema em 

ensinar as habilidades relevantes para uma economia competitiva do World Forum Economic 

(2015) e operacionalizado por indicador proposto por este Fórum. No período analisado, o 

indicador canadense teve uma ligeira melhora entre 2007 e 2009, mas terminou o período 

com valores similares ao início. O Brasil apresentou um melhora de 9%, porém com valores 

ainda muito inferiores aos canadenses. Após testes estatísticos os valores foram considerados 

diferentes, caracterizando o Brasil com um Sistema de Educação inferior ao Canadense. 

O Sistema de Trabalho foi caracterizado pela cooperação entre empregado e 

empregador e foi operacionalizado por indicador do WEF (2015) que mede essa relação. 

Assim como os demais indicadores brasileiros e canadenses, os dados daquele se mostram 

inferiores aos desse país, com uma diferença média de 10%. No final do período, o indicador 

do Brasil apresentou uma queda mais acentuada, enquanto o canadense um ligeiro aumento. 

O Sistema Cultural foi descrito através das quatro dimensões culturais propostas por 

Hofstede (1983), que são: distância do poder; aversão à incerteza; individualismo; e 

masculinidade. Os valores dessas dimensões são estáveis ao longo do período e sinalizam as 

diferenças culturais entre o Brasil e o Canadá. O Brasil foi caracterizado com uma maior 

distância do poder, do que o Canadá, refletindo uma sociedade que acredita que hierarquia 

deve ser respeitada e a desigualdade entre as pessoas é aceitável (THE HOFSTEDE 

CENTRE, 2015). A aversão à incerteza brasileira foi considerada maior que a canadense. 

Segundo o The Hofstede Centre (2015), essa é uma característica das sociedades latino 

americanas, que mostra forte necessidade de regras e sistemas legais complicados para 

estruturar a vida. Por outro lado, os dados para a dimensão individualismo indica que o Brasil 



105 

é um país mais coletivista, enquanto o Canadá é um país mais individualista. A dimensão 

masculinidade possui pouca diferença entre os países, podendo o Brasil ser classificado 

dentro do espectro feminino, que é mais orientado para a cooperação, solidariedade e 

qualidade de vida, enquanto o Canadá está mais próximo do espectro masculino, que dá mais 

ênfase à competição e a recompensas. 

 O segundo objetivo específico de pesquisa buscou analisar a extensão da divulgação 

de informação de RSC das empresas dos setores de materiais básicos, operação de petróleo e 

gás e utilidade básica. Para isso, foi utilizada a metodologia proposta por Fischer e Sawczyn 

(2013), que avalia a extensão do disclosure através dos indicadores da Global Reporting 

Iniciative (2015) divididos em três dimensões: ambiental, social e total. Além disso, os 

valores dessas dimensões foram postos em uma escala que varia entre 0 e 1. 

Os dados da pesquisa mostram que a extensão máxima da dimensão ambiental no 

Brasil foi 54% e no Canadá foi 44%. A média para o período foi de 24% para o Brasil e 23% 

para o Canadá. A extensão máxima da dimensão social no Brasil foi 44% e no Canadá foi 

36%. A média de divulgação para o período para o Brasil foi de 19% e para o Canadá 15%.  

Considerando as duas dimensões em conjunto, a extensão máxima do disclosure total no 

Brasil foi 46% e no Canadá foi 39%. A média para o período foi de 21% para o Brasil e 18% 

para o Canadá. Neste período, o setor de Utilidade Pública teve o maior disclosure no período 

em todas as dimensões.  

Após a análise de variâncias, as diferenças entre Brasil e Canadá não foram 

consideradas estatisticamente significantes, com exceção da dimensão social nos anos 2010 e 

2011. Da mesma forma, as diferenças entre setores não foi considerada estatisticamente 

significante, excetuando o disclosure da dimensão social em 2013 e 2014. Esse dado contrária 

as pesquisas sobre RSC que apontam diferenças entre as práticas de RSC entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. No entanto, observou-se que a adoção das diretrizes da 

GRI pelas empresas foi considerada estatisticamente igual entre países e diferentes entre os 

setores.  

Para atender ao último objetivo específico, que se propôs a identificar os componentes 

do Sistema Nacional de Negócios que influenciam na extensão de divulgação de informações 

de RSC, foram elaboradas hipóteses de pesquisas que foram testadas através da análise de 

dados em painel e hierárquica de dados. Os resultados apontam que a extensão da divulgação 

de informação de RSC se relaciona positivamente com o Sistema Político, Sistema de 

Trabalho e as dimensões culturais relacionadas à aversão à incerteza e à distância do poder. 

Por outro lado, relaciona-se negativamente com o Sistema Financeiro e de Educação e as 
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dimensões culturais individualismo e masculinidade.  

Os resultados do modelo hierárquico linear apontam que as características do nível do 

país são responsáveis pela maior parte da variância na extensão da divulgação de informação 

de RSC, seguido pelas características no nível da empresa.  Além disso, os resultados 

apontam que as características do nível de país referentes ao Canadá são capazes de explicar 

em maior proporção a extensão do disclosure de RSC do que as referentes ao Brasil. Esta 

diferença entre a influência do ambiente institucional brasileiro e canadense na divulgação de 

informação de responsabilidade social corporativa indica uma possível diferença entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 

 

6.1 Contribuições da pesquisa 

 

A pesquisa contribui para o estudo da responsabilidade social corporativa e da Teoria 

Institucional ao identificar a relação entre as características do Sistema Nacional de Negócios 

e a extensão da divulgação de informação de RSC por parte das empresas. O estudo contribui 

também para a investigação das diferenças e semelhanças no comportamento socialmente 

responsável das empresas localizadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Diferente da maioria das pesquisas, este estudo focou sua atenção nos fatores externos 

às empresas para explicar a extensão da divulgação de informações de RSC. O estudo utilizou 

variáveis relacionadas às características das estruturas institucionais que moldam os Sistemas 

Nacionais de Negócios dos países, além de considerar duas variáveis de controle relativas às 

características das empresas. 

A utilização dos indicadores para as estruturas institucionais que moldam os Sistemas 

Nacionais de Negócios também podem ser considerados como uma contribuição da pesquisa. 

Os resultados desses indicadores permitem novos insights para a relação entre o Sistema 

Nacional de Negócios e o comportamento socialmente responsável das empresas. 

 Outrossim, este trabalho utilizou técnica estatística ainda pouco explorada na literatura 

sobre responsabilidade social corporativa e que estudam os impactos dos ambientes 

institucionais no comportamento das empresas. O modelo hierárquico linear permitiu 

identificar quanto da extensão do disclosure de RSC pode ser atribuído às características do 

nível da empresa, setor e país. Esse modelo permitiu identificar diferenças entre Brasil e 

Canadá no que diz respeito à proporção da variância dos efeitos aleatórios que podem ser 

atribuídos a cada um desses níveis. No Canadá as características do nível de país parecem ter 
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uma maior capacidade de explicar as variações da extensão do disclosure, enquanto no Brasil 

as características do nível da empresa parecem ser mais significantes. 

 No campo gerencial, os resultados do trabalho indicam aos gestores alguns dos fatores 

externos capazes de influenciar o comportamento socialmente responsável das empresas. 

Outrossim, os resultados do MHL indicam que no Canadá as características relacionadas ao 

nível do país contribuem mais para explicar a extensão do disclosure do que as características 

das empresas ou setores. Por outro lado, no Brasil as características das empresas e, em alguns 

casos, dos setores são capazes de explicar mais a extensão da divulgação de informação do 

que as características dos países. 

 

6.2 Limitações da pesquisa 

 

 Como principais limitações, podem ser citados: a) o curto período de tempo estudado, 

b) redução do tamanho da amostra; c) as variáveis culturais. O curto período de tempo 

analisado foi limitado pela indisponibilidade de indicadores que apresentam uma base de 

dados longa e ininterrupta. Outros indicadores que poderiam ser utilizados como 

aproximações de características do ambiente institucional, como os existentes no banco de 

dados do Banco Mundial (THE WORLD BANK, 2015a), não foram usados devido à 

existência de lacunas na base de dados. As hipóteses relacionadas ao Sistema Cultural 

encontraram mais dificuldades para serem suportadas devido à utilização de constantes nos 

modelos estatísticos que impediu, por exemplo, seu teste nos modelos de efeitos fixos da 

análise de dados em painel. No entanto, essas dificuldades puderam ser superadas ao adotar a 

análise hierárquica de dados que se concentra nos efeitos aleatórios influenciando a variável 

dependente. 

A amostra reduzida deveu-se à escolha de pesquisa de estudar especificamente os 

setores ambientalmente sensíveis e que o número de observações fosse similar entre os países. 

Outrossim, o número de observações foi menor do que o esperado devido às fusões de 

empresas e à dificuldade, em alguns casos, de obter os relatórios de sustentabilidade nos sítios 

eletrônicos, devido à mudanças no layout ou existência de hiperlinks corrompidos que 

impossibilitam a visualização dos relatórios, o que prejudicou também o tamanho do período 

de análise. 
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6.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Para futuros trabalhos apresentam-se as seguintes sugestões de pesquisa: 

 Replicar a presente pesquisa com uma amostra de empresas de outros setores, além dos 

ambientalmente mais sensíveis; 

 Replicar a presente pesquisa com uma amostra maior de países; 

 Replicar a presente pesquisa em um período de tempo superior ao utilizado neste trabalho, 

podendo assim compreender melhor a dinâmica das mudanças institucionais. 

 Replicar a presente pesquisa utilizando outros indicadores para o ambiente institucional, 

que medem aspectos similares aos apresentados nessa pesquisa.  
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ANEXO A - Dados do ambiente institucional do Brasil e do Canadá 

 

País Ano VOAC* ETBPO* EFIGO* QLREG* ESTDI* CONC* FIN EDU TRA 

Brasil 2007 0,60 0,42 0,46 0,49 0,41 0,48 0,68 0,36 0,60 

Brasil 2008 0,60 0,44 0,48 0,51 0,43 0,50 0,66 0,39 0,62 

Brasil 2009 0,60 0,53 0,48 0,52 0,46 0,48 0,61 0,43 0,60 

Brasil 2010 0,61 0,50 0,49 0,53 0,50 0,50 0,56 0,45 0,58 

Brasil 2011 0,59 0,47 0,48 0,53 0,50 0,53 0,61 0,43 0,60 

Brasil 2012 0,59 0,51 0,48 0,52 0,48 0,49 0,58 0,42 0,61 

Brasil 2013 0,57 0,44 0,48 0,51 0,48 0,48 0,55 0,43 0,59 

Brasil 2014 0,58 0,50 0,47 0,49 0,48 0,42 0,52 0,39 0,53 

Canadá 2007 0,78 0,69 0,85 0,82 0,86 0,90 0,78 0,75 0,69 

Canadá 2008 0,79 0,70 0,85 0,83 0,86 0,90 0,73 0,80 0,70 

Canadá 2009 0,79 0,72 0,85 0,84 0,86 0,92 0,67 0,82 0,70 

Canadá 2010 0,78 0,68 0,86 0,84 0,86 0,92 0,67 0,81 0,71 

Canadá 2011 0,78 0,71 0,86 0,84 0,85 0,90 0,71 0,77 0,72 

Canadá 2012 0,79 0,72 0,85 0,84 0,85 0,89 0,69 0,77 0,72 

Canadá 2013 0,79 0,71 0,85 0,84 0,85 0,87 0,67 0,75 0,70 

Canadá 2014 0,79 0,74 0,85 0,87 0,88 0,86 0,70 0,75 0,71 

Fonte: The World Bank (2015b) e WEF (2015). 

Nota: VOAC: Voz e Accountability; ETBPO: Estabilidade Política; EFIGO: Eficiência Governamental; 

QLREG: Qualidade Regulatória; ESTDI: Estado de Direito; CONC: Controle de Corrupção; FIN: Financing 

through local equity market; EDU: Quality of the education system; TRA: Cooperation in labor-employer 

relations. 

 

 

  


