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RESUMO 

Sob o marco teórico das teorias da Legitimidade e Stakeholder, assim como da abordagem 

teórica emergente na literatura de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) conhecida por 

window dressing, o objetivo deste trabalho é investigar as relações que podem ser 

estabelecidas entre avaliação em índices de RSC, conduta socialmente irresponsável, 

conhecida na literatura como controvérsias relacionadas a questões ambientais socias e de 

governança (ASG), potencial de agressividade ambiental, aderência às diretrizes da Global 

Reporting Initiative (GRI) e a propensão à convergência de avaliação da empresa brasileira 

em índices de RSC. A literatura sugere que a avaliação proporcionada por índices de RSC 

funciona como um benchmark do desempenho da empresa em RSC, garantindo legitimidade 

perante os stakeholders. Procedeu-se a uma análise de empresas brasileiras avaliadas por 

índices segundo critérios de RSC no período de 2013-2017, totalizando 1.007 observações. 

Os índices de RSC utilizados no estudo correspondem àqueles que contemplam, no cenário 

atual, uma maior quantidade de empresas brasileiras em seu processo de avaliação: Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, Merco Empresas de Reputação Corporativa, Merco 

Responsabilidade e Governo Corporativo, e os índices de RSC das agências CSRHub e 

Thomson Reuters. Foram realizados procedimentos estatísticos, como análises descritivas, 

técnicas de normalização de dados, análise de correlação e aplicação de testes de diferenças 

entre médias. Os resultados indicam que, contrariamente ao esperado, empresas melhor 

avaliadas em índices de RSC encontram-se mais envolvidas em controvérsias relacionadas a 

questões ambientais, sociais e de governança, o que demonstra uma conduta socialmente 

irresponsável dessas empresas, que encontra suporte na literatura sob hipótese de window 

dressing. Do mesmo modo, verificou-se que empresas de setores com potencial de impacto 

ambiental encontram-se mais envolvidas em controvérsias ASG. Por outro lado, constatou-se 

que empresas que, além de divulgarem suas ações de RSC usando as diretrizes da GRI, 

também adotam o formato de relatório integrado e auditam seus relatórios, são melhor 

avaliadas externamente por índices de RSC, em conformidade com os pressupostos das 

teorias da Legitimidade e Stakeholder. Entretanto, as empresas que elaboram e divulgam seus 

relatórios de sustentabilidade nas diretrizes da GRI encontram-se mais envolvidas em 

controvérsias ASG, atestando o que postula a abordagem teórica de window dressing, que 

evidencia a existência de diferença entre a retórica gerencial na divulgação ao público de 

ações positivas de RSC e a realidade empresarial das atitudes efetivas de RSC que refletem 

uma conduta socialmente irresponsável. Merece destaque ainda o fato de que os índices de 

RSC, embora apresentem metodologias específicas, estão positivamente correlacionados, 

indicando uma certa congruência na avaliação do desempenho em RSC da empresa brasileira 

por estes índices. 

Palavras-chave: Responsabilidade social corporativa. Avaliação em índices. Controvérsias. 

Impacto ambiental. Global Reporting Initiative. Convergência de índices. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Under the theoretical framework of Legitimacy and Stakeholder theories, as well as the 

theoretical approach emerging in the CSR literature known as window dressing, the objective 

of this study is to investigate the relationships that can be established between the evaluation 

of Corporate Social Responsibility (CSR), socially irresponsible conduct, known in the 

literature as environmental, social and governance (ESG) controversies, potential for 

environmental aggression , adherence to the guidelines of the Global Reporting Initiative 

(GRI) and the tendency to convergence of evaluation of the Brazilian company by CSR 

indexes. The literature suggests that the evaluation provided by CSR indices acts as a 

benchmark of CSR performance, thus ensuring legitimacy to stakeholders. An analysis of 

Brazilian companies evaluated by CSR indexes in the period 2013-2017, totaling 1,007 

observations was carried out. The CSR indexes used in the study correspond to those that 

contemplate, in the current scenario, a greater number of Brazilian companies in their 

assessment process: Corporate Sustainability Index, Merco Corporate Reputation, Merco 

Responsibility and Corporate Governance, and CSR indexes of CSRHub and Thomson 

Reuters. Statistical procedures were performed, such as descriptive analysis, data 

normalization techniques, correlation analysis and the application of differences tests between 

means. The results indicate that, contrary to expectations, companies that are better evaluated 

in CSR indexes are more involved in controversies related to environmental, social and 

governance issues, which demonstrates a socially irresponsible behavior of these companies, 

which is supported in the literature under hypothesis of window dressing. Likewise, it has 

been found that companies from sectors with environmental impact potential are more 

involved in ESG controversies. On the other hand, it was found that companies that, in 

addition to disseminating their CSR actions using the GRI guidelines, also adopt the 

integrated report format and audit their reports, are better evaluated externally by CSR 

índices, in accordance with the assumptions theories of Legitimacy and Stakeholder. 

However, companies that develop and disseminate their sustainability reports in GRI 

guidelines are more involved in ESG controversies, attesting to what the theoretical approach 

of window dressing posits, which evidences the existence of a difference between managerial 

rhetoric in disclosure to the public of positive CSR actions and the corporate reality of 

effective CSR attitudes that reflect a socially irresponsible behavior. It is also worth noting 

that CSR indexes, although presenting specific methodologies, are positively correlated, 

indicating a certain congruence in the evaluation of CSR performance of the Brazilian 

company by these indexes. 

 

Keywords: Corporate social responsibility. Evaluation in indexes. Controversies. 

Environmental impact. Global Reporting Initiative. Convergence of indexes. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  Contextualização e problema de pesquisa 

Existe ampla evidência na literatura de que as ações corporativas de sustentabilidade e 

de responsabilidade social têm sido consideradas como característica estável e crescente no 

contexto da organização, o que é comprovado pelo aumento da produção e divulgação de 

relatórios de forma global, por meio dos quais a empresa tem o interesse de relatar aos 

stakeholders suas ações de responsabilidade social corporativa (RSC) na busca por 

legitimidade, boa imagem e visibilidade perante a sociedade (SAGEDER; MITTER; 

FELDBAUER‐DURSTMÜLLER, 2016; CRISÓSTOMO; PRUDÊNCIO; FORTE, 2017); 

pela avaliação crescente das empresas em rankings e ratings de RSC (CETINDAMAR; 

HUSOY, 2007) na busca por reputação, redução da assimetria informacional entre agentes de 

mercado, vantagem competitiva e legitimidade social; pelo ativismo de uma vasta gama de 

organizações governamentais e não governamentais (ONGs) internacionais e nacionais 

(WADDOCK, 2008); e ainda pelo desenvolvimento de auditorias sociais corporativas, 

cobertura de mídia, propostas de RSC voltadas a shareholders e a crescente indústria de 

investimentos socialmente responsáveis (SCALET; KELLY, 2009). 

 É válido destacar que o caráter voluntário e discricionário do engajamento da empresa 

em atividades de RSC tem motivado a realização de estudos que procuram explicar as 

motivações das empresas para incluir em sua agenda de negócios aspectos de RSC, sob a 

ótica de diversas teorias, sendo as mais enfatizadas: a Teoria da Divulgação Voluntária, cuja 

premissa central consiste em que a entidade irá divulgar informações favoráveis, ao mesmo 

tempo em que omitirá informações desfavoráveis a respeito de sua ação de responsabilidade 

social (DYE, 2001; VERRECCHIA, 2001); a Teoria Institucional, que procura explicar as 

ações de responsabilidade social a partir das pressões do ambiente sobre a empresa, que 

podem ser de natureza regulatória, normativa ou cognitiva (DIMAGGIO; POWELL, 1983; 

SCOTT, 1995); a Teoria da Legitimidade, a qual reconhece que as empresas estão vinculadas 

por contratos sociais perante diversas partes, através dos quais se comprometem com a 

realização de ações socialmente desejadas visando a legitimação de seus objetivos, 

recompensas e até mesmo a garantia de sua continuidade (MEYER; ROWAN, 1977; 

DIMAGGIO; POWELL, 1983; DEEGAN, 2002); a Teoria Stakeholder, cuja tese central é de 

que o sucesso de uma organização depende da qualidade com que ela gerencia as relações 

com grupos-chave que podem afetar a realização do seu propósito, além do trio gestor-

acionista-credor preconizado na Teoria da Agência, o que abrange clientes, funcionários, 
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fornecedores, comunidades, e outros (FREEMAN; MCVEA, 2001; FREEMAN; PHILLIPS, 

2002); a Teoria da Sinalização, segundo a qual as iniciativas de RSC da empresa funcionam 

como sinais aos stakeholders que permitem reduzir assimetria informacional e seleção 

adversa no contexto de mercado (SPENCE, 1973; CONNELLY et al., 2010); e a Teoria da 

Visão Baseada em Recursos (VBR), cuja tese central é de que as iniciativas de RSC 

funcionam como fonte de vantagem competitiva para a empresa (HART, 1995; BRANCO; 

RODRIGUES, 2006). 

Vale ressaltar que o movimento em torno da responsabilidade social corporativa tem 

progredido ao longo de décadas, sob variados contextos institucionais, em que se observa uma 

crescente demanda por ferramentas de mensuração específicas capazes de avaliar a 

responsabilidade social da empresa, refletindo a complexidade da própria análise conceitual 

de RSC. Essa necessidade de mensuração da responsabilidade empresarial traduz as 

demandas da empresa por questões de RSC em um mecanismo sistemático capaz de afetar 

não apenas o comportamento corporativo, mas também a tomada de decisões em todo o 

sistema econômico (SCALET; KELLY, 2009). 

No entanto, é documentado na literatura a dificuldade de mensuração da performance 

de responsabilidade social da empresa, em virtude da ausência de uma forma padronizada de 

mensuração, dado seu caráter discricionário, aliada ainda à complexidade do construto de 

RSC. A despeito dessa dificuldade, tem emergido uma diversidade de metodologias de 

mensuração que tentam capturar o engajamento da empresa em RSC (GRIFFIN; MAHON, 

1997; MCWILLIAMS; SIEGEL, 2000; 2001), o que inclui as metodologias aplicadas à 

diversidade de ratings e rankings que avaliam externamente a empresa em termos de RSC 

(DELMAS; BLASS, 2010; SADOWSKI; WHITAKER; BUCKINGHAM, 2010). 

Destaca-se que essa preocupação em mensurar externamente o desempenho de RSC 

da empresa por meio de ratings e rankings deu-se em grande parte pela demanda crescente de 

investidores socialmente responsáveis em torno do compromisso da empresa com RSC 

(STATMAN; THORLEY; VORKINK, 2006). Essa crescente procura por investimentos 

socialmente responsáveis toma por base a ideia de que a boa performance socioambiental da 

empresa pode estar associada com melhor performance financeira  (SIEGEL, 2009), com o 

reconhecimento de que a empresa pode estabelecer uma boa reputação como organização 

responsável e legítima perante a sociedade (GODFREY; MERRILL; HANSEN, 2009; 

DELMAS; ETZION; NAIRN-BIRCH, 2013), além da possibilidade de a empresa estabelecer 

relações duradouras com uma ampla gama de stakeholders (DELMAS, 2001; DELMAS; 

MONTIEL, 2009; FREEMAN, 2010; DELMAS; PEKOVIC, 2013). 
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Desse modo, é sob o contexto de demanda por mensuração da RSC, especialmente 

para atender à reivindicação da comunidade emergente de investidores socialmente 

responsáveis, que entram em cena as agências de rating, organizações responsáveis por 

avaliar externamente corporações de acordo com um padrão de desempenho social e 

ambiental através da proposição de indicadores de performance não financeira da empresa 

(DELMAS; ETZION; NAIRN-BIRCH, 2013). Esse tipo de avaliação é útil tanto para a 

empresa, que busca informação sobre seu impacto socioambiental, desempenho de curto 

prazo e valor de longo prazo, quanto para uma ampla gama de stakeholders, que inclui 

investidores, consumidores, empregados, comunidades, ativistas e o público em geral, que 

passam a ter nesses indicadores mais uma fonte de acesso à informação acerca da posição da 

empresa em relação ao compromisso com aspectos de RSC (RHODES; SOOBAROYEN, 

2010; HEDESSTRÖM; LUNDQVIST; BIEL, 2011; MALSCH, 2013; D'HOLLANDER; 

MARX, 2014; SCOTT; COCCHI; GEMMELL, 2014; DILLA et al., 2016). 

No contexto da empresa brasileira, essa crescente demanda por mensuração externa do 

engajamento da empresa em RSC também tem ganhado destaque. No mercado de ações 

brasileiro, atendendo a uma demanda de investidores socialmente responsáveis, o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), criado em 2005, tem se estabelecido como um benchmark 

na avaliação de RSC das empresas brasileiras, ao selecionar empresas em uma base anual que, 

além de estarem entre as mais negociadas no mercado da bolsa, apresentam melhor 

classificação em termos de engajamento com RSC (CUNHA; SAMANEZ, 2014; ORSATO et 

al., 2015; CRISÓSTOMO; OLIVEIRA, 2016). 

Tem sido pertinente também a avaliação externa da empresa brasileira sob critérios de 

RSC por agências de ratings internacionais especializadas, que têm expandido sua cobertura 

de avaliação a uma proporção cada vez maior de empresas brasileiras. Recentemente, o 

Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (MERCO), que abrange além da Espanha, 

países da América Latina, desde 2013 tem divulgado sobre a empresa brasileira os índices 

Merco Empresas e Merco Responsabilidade e Governo Corporativo que abrangem, 

respectivamente, um ranking anual de 100 empresas com a melhor reputação e outro com 

aquelas mais responsáveis, através dos quais propõe ser uma referência para as grandes 

empresas na avaliação e gerenciamento de sua reputação e responsabilidade social 

(SOTORRÍO; SÁNCHEZ, 2010; PÉREZ; LOPEZ-GUTIERREZ, 2017).  

Destaca-se ainda a iniciativa da agência norte-americana CSRHub, considerada pelo 

diretório da Global Initiative for Sustainability Ratings (2017) como uma das cinco maiores 

agências que mais cobrem companhias ao redor do mundo, pois incorpora uma ampla gama 
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de organizações dos diversos continentes na avaliação da RSC, incluindo empresas brasileiras 

que, desde 2008, têm sido avaliadas por ratings CSRHub a partir de informações relacionadas 

a critérios de sustentabilidade e RSC obtidas de diversas fontes de dados. Além de oferecer 

diferentes ferramentas e métricas para aprimorar os processos de tomada de decisões dos 

diversos stakeholders, a CSRHub também incentiva as organizações a desenvolver seus 

negócios de maneira transparente, responsável e sustentável (BOUVAIN; BAUMANN; 

LUNDMARK, 2013; BU et al., 2014; ARMINEN et al., 2018). 

Outra importante agência que tem coberto avaliação em RSC da empresa brasileira, 

desde 2012, é a Thomson Reuters, que se propõe a mensurar de forma transparente e objetiva 

o desempenho em RSC, considerando o comprometimento e a eficácia ambiental, social e de 

governança de uma empresa em temas relevantes com base em informações reportadas no 

domínio público sobre a empresa (THOMSON- REUTERS, 2017).  

É pertinente destacar que, contrariando a corrente na literatura, mais conhecida como 

hipótese window dressing, que defende o compromisso empresarial com RSC como estratégia 

da empresa para compensar seu envolvimento em questões controversas que refletem seu 

comportamento “duvidoso” em relação às suas reais ações de RSC (BRAMMER; 

MILLINGTON, 2005; KOTCHEN; MOON, 2012; KOLK; PEREGO, 2013), é predominante 

na literatura uma outra corrente que defende que o interesse da empresa por empreender RSC 

em seus negócios, o que inclui a sua avaliação em índices e ratings de RSC, reflita a boa 

conduta corporativa da empresa e seu empenho em evitar ações que negativamente impactam 

sua imagem corporativa (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; FOMBRUN, 2005), tendo em vista 

que, neste caso, as agências de rating têm um impacto agregado no movimento em prol da 

RSC, já que cria uma pressão constante e progressiva de reconhecimento e legitimidade das 

melhores práticas que promovem o desempenho não financeiro da empresa (SCALET; 

KELLY, 2009). 

Outra questão relevante é o efeito que o potencial de agressividade ambiental 

apresentado por determinados setores econômicos decorrente da intensidade de utilização de 

recursos naturais e de poluição pode exercer sobre nível de responsabilidade ambiental no 

processo de legitimação de iniciativas de RSC da empresa (CRISÓSTOMO; SOUZA; 

PARENTE, 2012; VIANA JUNIOR; CRISÓSTOMO, 2016). No contexto da empresa 

brasileira, percebe-se uma preocupação da própria legislação que trata da Política Nacional do 

Meio Ambiente ao categorizar as atividades de determinados setores econômicos por 

potencial de impacto ambiental. Nesse sentido, motivada pela mais enfática pressão de 

stakeholders (FREEMAN; MCVEA, 2001), do entorno legal e institucional (FELDMAN; 
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PEREZ, 2009) e pela busca por legitimidade e melhor reputação (ADAMS, 2002), a mais 

elevada criticidade ambiental da atividade da empresa pode lavá-la a ter ação ambiental mais 

efetiva, com reflexo em mais elevado nível de avaliação em índices de RSC. Por outro lado, a 

literatura argumenta que o engajamento em RSC por empresas de setores ambientalmente 

mais agressivos pode constituir-se numa tentativa de prática de window dressing para 

legitimar negócios “questionáveis” e “ludibriar” stakeholders, fazendo com que empresas de 

setores com potencial de impacto ambiental sejam mais propensas ao envolvimento em ações 

socialmente irresponsáveis (GOEL; THAKOR, 2008; SCALET; KELLY, 2009; CAI; JO; 

PAN, 2011). 

É válido destacar que iniciativas internas da empresa por meio da divulgação de suas 

atividades em RSC ao público externo também têm sido amplamente propagadas como forma 

de propiciar a diversos stakeholders a avaliação da conduta corporativa da empresa sobre 

questões de sustentabilidade e responsabilidade social (ALLEN; CRAIG, 2016). Cada vez 

mais essas iniciativas para divulgação voluntária têm sido direcionadas segundo padrões de 

qualidade internacional por meio da adesão crescente de empresas ao formato de relatório nas 

diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), que estabelecem princípios e indicadores para 

a adequada mensuração e relato do desempenho econômico, ambiental e social da empresa  

(GRAY, 2010; LEGENDRE; CODERRE, 2012; MILNE; GRAY, 2013), o que também tem 

sido uma realidade para a empresa brasileira (COSTA; CRISÓSTOMO, 2017; 

CRISÓSTOMO; PRUDÊNCIO; FORTE, 2017). 

Nesse contexto, as agências de avaliação externa por meio de índices e ratings de RSC 

podem considerar em seu processo avaliativo o conteúdo constante em relatórios de 

sustentabilidade divulgados publicamente pelas empresas (CHATTERJI et al., 2015; KIM; 

PARK; RYU, 2015). Nesse sentido, a maior qualidade do relato, que pode ser proporcionada 

pela adesão às diretrizes da GRI, garante maior transparência aos stakeholders em relação às 

práticas de RSC desenvolvidas pela empresa, além da garantia de legitimidade das ações 

corporativas perante a sociedade (GARCIA et al., 2015; SIEW, 2015; SETHI; ROVENPOR; 

DEMIR, 2017), o que constitui uma importante fonte de informação para garantir melhor e 

mais transparente processo de avaliação por agências de rating de RSC. Entretanto, em 

virtude de diversas críticas concernentes às limitações ao modelo de relatório da GRI, a 

literatura tem destacado, sob a abordagem teórica de window dressing, a possibilidade de 

haver contradição no que as empresas relatam ao público acerca de suas ações de RSC e o que 

realmente praticam através do que se configura em transgressões sociais, ambientais e de 

governança, evidenciando que empresas que elaboram e divulgam seus relatórios de 
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sustentabilidade nas diretrizes da GRI podem apresentar grande propensão à uma conduta 

socialmente irresponsável (ADAMS, 2004; LOZANO; HUISINGH, 2011). 

A despeito da existência de uma diversidade de ratings que avaliam empresas segundo 

critérios de responsabilidade social e ambiental (SCALET; KELLY, 2009), em virtude dos 

processos subjetivos em torno do desenvolvimento de ratings de RSC (SHARFMAN, 1996), 

alguns estudos têm emergido questionando a validade da consistência de metodologias 

adotadas por agências de ratings de RSC no processo de avaliação da empresa, com a 

pretensão de identificar similaridades e diferenças nessas metodologias quanto à 

operacionalização de noções e critérios do construto de RSC (SHARFMAN, 1996; 

SZWAJKOWSKI; FIGLEWICZ, 1999; CHATTERJI; LEVINE; TOFFEL, 2009; BESSIRE; 

ONNÉE, 2010; ESCRIG-OLMEDO; MUNOZ-TORRES; FERNANDEZ-IZQUIERDO, 

2010; HEDESSTRÖM; LUNDQVIST; BIEL, 2011; PARGUEL; BENOÎT-MOREAU; 

LARCENEUX, 2011; DELMAS; ETZION; NAIRN-BIRCH, 2013; BOUTEN et al., 2014; 

2017).  

Dessa forma, levando em conta a importância global crescente do surgimento de 

índices, ratings e rankings como propostas de mensuração e avaliação do compromisso da 

empresa em RSC, assim como a crescente preocupação por parte dos stakeholders com ações 

empresariais que possam vir afetar negativamente a imagem da empresa como “boa cidadã” 

corporativa, além da importância de a empresa divulgar suas ações de RSC de forma mais 

transparente segundo padrões de qualidade internacionalmente estabelecidos, apoiado nas 

teorias da legitimidade e stakeholder, assim como na abordagem teórica emergente no campo 

da Responsabilidade Social Corporativa conhecida por window dressing, o estudo pretende 

responder a seguinte questão de pesquisa: Quais relações podem ser estabelecidas entre 

avaliação em índices de RSC, conduta socialmente irresponsável, potencial de agressividade 

ambiental e aderência às diretrizes da GRI e quão convergentes são os índices de RSC na 

avaliação da empresa brasileira? 

1.2   Objetivos da pesquisa 

Para responder ao problema de pesquisa apresentado, o trabalho tem como objetivo 

geral investigar as relações que podem ser estabelecidas entre avaliação em índices de RSC, 

conduta socialmente irresponsável, potencial de agressividade ambiental, aderência às 

diretrizes da GRI e a propensão à convergência de avaliação da empresa brasileira por índices 

de RSC.  

Tendo em vista o alcance do objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos 
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específicos da pesquisa, que consistem em: 

1) Analisar o nível de envolvimento em questões controversas, que refletem uma conduta 

socialmente irresponsável, de empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC; 

2) Analisar o potencial de agressividade ambiental, conforme a Lei nº 10.165/2000, de 

empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC; 

3) Investigar o nível de aderência a padrões de divulgação da GRI de empresas 

brasileiras avaliadas em índices de RSC; 

4) Detectar o nível de convergência de avaliação da empresa brasileira em índices de 

RSC (ISE, MERCO, CSRHUB e Thomson ESG). 

Desse modo, o estudo busca investigar o nível de envolvimento da empresa brasileira 

em questões controversas que se contrapõem ao comportamento socialmente responsável 

esperado de empresas que detêm melhor avaliação externa em índices, ratings e rankings de 

RSC. A análise do aspecto setorial do envolvimento de empresas avaliadas por índices de 

RSC em atividades ambientalmente sensíveis, que são mais suscetíveis de críticas em termos 

de RSC, em virtude de suas operações envolverem maior risco de impacto ambiental, mostra-

se relevante neste estudo. Além disso, é investigado o nível com que as empresas avaliadas 

em índices de RSC divulgam de forma consistente e transparente suas ações de RSC ao adotar 

as diretrizes da GRI para elaboração de relatórios de sustentabilidade da empresa.  

Adicionalmente, o estudo avança ao confrontar se o índice de RSC no mercado 

nacional, representado pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que avalia 

empresas brasileiras por sua postura socialmente responsável, está alinhado, em seus padrões 

de avaliação da RSC, a rankings internacionais que também têm demonstrado interesse na 

avaliação de um número cada vez mais crescente de empresas brasileiras segundo critérios de 

RSC, representados pelos rankings do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa 

(MERCO), pelo rating do CSRHub e pelo rating ESG da Thomson Reuters. 

1.3  Justificativa e relevância 

Considerando-se que o estágio atual do conhecimento sobre o confronto entre a 

avaliação da empresa em índices de RSC como forma de sinalizar boa reputação e 

legitimidade empresarial, seu possível envolvimento com práticas socialmente irresponsáveis, 

seu potencial de agressividade ambiental do setor econômico, além de sua aderência às 

diretrizes da GRI para elaboração do relatório de sustentabilidade, assim como sobre a 

convergência de avaliação da empresa em índices de RSC, parece ainda modesto e pouco 

consolidado, especialmente no contexto brasileiro, este estudo, ao realizar esse confronto, 
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mostra-se relevante na medida em que pode fornecer uma compreensão mais aprofundada do 

compromisso e engajamento da empresa brasileira em responsabilidade social corporativa. 

Este estudo pretende então contribuir ao realizar um confronto do compromisso 

socialmente responsável esperado da empresa, ao ser avaliada em índices de RSC, com o seu 

possível envolvimento em questões controversas opostamente à RSC, seu potencial de 

agressividade ambiental, assim como do esforço empreendido pelas empresas na divulgação 

da RSC em padrões de qualidade da GRI na busca por serem bem avaliadas externamente em 

índices de RSC, além de ampliar a discussão empírica em torno da convergência de métricas 

que mensuram responsabilidade social corporativa, em especial de índices de mercado que 

avaliam externamente a empresa segundo critérios de sustentabilidade empresarial. 

A evidência empírica que confronta o compromisso da empresa com RSC, seu 

comportamento negligente em questões opostas à RSC, seu potencial de agressividade 

ambiental e sua divulgação em padrões de qualidade ainda se encontra incipiente, 

apresentando poucos estudos na academia, uma vez que a literatura tem dado maior destaque 

em estudar a RSC sob a ótica de vantagens advindas de sua propagação pela empresa, 

desconsiderando a lógica subjacente da real conduta corporativa por trás do interesse da 

empresa em incorporar RSC em sua estratégia de negócios, cujas iniciativas podem ser 

encaradas como farsa ou simulacro que a literatura recente tem cunhado sob a hipótese de 

window dressing (KLEIN; DAWAR, 2004; CLARK; GRANTHAM, 2012; AOUADI; 

MARSAT, 2016). 

A despeito do destaque concedido à importância crescente dos modelos de divulgação 

das práticas de sustentabilidade propostos pala Global Reporting Initiative (GRI), por 

incentivar as empresas a nível global a divulgarem suas ações em RSC e sustentabilidade 

empresarial, seja predominante na literatura, existem diversas críticas ao modelo de relatório 

da GRI, especialmente por ter limitações que dificulta sua adaptação a todos os tipos de 

empresas, além do que parte importante dos impactos das empresas na sociedade e no meio 

ambiente não são totalmente integrados na GRI (ADAMS, 2004; LOZANO; HUISINGH, 

2011; BOIRAL, 2013). 

Por outro lado, em relação à consistência da mensuração externa de RSC entre 

rankings e ratings, as evidências empíricas apontam para uma diversidade de resultados ainda 

não conclusivos no contexto internacional, embora grande parte dos estudos enfatize a 

ausência de convergência na mensuração da RSC entre diversos índices (DELMAS; ETZION; 

NAIRN-BIRCH, 2013; BOUTEN et al., 2014; CHATTERJI et al., 2015). 

 No cenário brasileiro, também é relevante prosseguir com a investigação de como as 
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empresas brasileiras têm sido avaliadas externamente por índices de RSC em relação ao seu 

compromisso e engajamento em responsabilidade social, buscando identificar a efetividade do 

critério de avaliação desses índices. 

1.4  Aspectos metodológicos 

Esta pesquisa, classificada como descritiva quanto aos objetivos, quali-quanti quanto à 

natureza dos dados e documental quanto aos procedimentos empregados, contou com uma 

amostra que consistiu em 275 empresas brasileiras avaliadas nos índices de RSC no período 

de 2013 a 2017, totalizando 1.007 observações. 

Foram coletadas informações sobre avaliação da empresa em índices de RSC nos 

relatórios com listagem dos rankings e ratings fornecidos pelas agências de avaliação- ISE, 

MERCO, CSRHUB e THOMSON-, disponíveis em seus websites. Já as informações sobre 

adesão da empresa às diretrizes da GRI para elaboração de seu relatório de sustentabilidade 

foram obtidas diretamente do banco de dados da Global Reporting Initiative (GRI), enquanto 

que dados sobre o envolvimento da empresa em questões socialmente irresponsáveis foram 

coletados dos relatórios divulgados sobre controvérsias ASG de empresas brasileiras pela 

agência SITAWI Finanças do Bem. 

Com vistas a atender cada um dos quatro objetivos específicos da pesquisa, foram 

realizados procedimentos de análise que consistiram em estatística descritiva, testes de 

normalidade, testes de diferença de médias e análise de correlação. 

1.5  Estrutura da dissertação 

O presente trabalho está estruturado nesta introdução, seguida do referencial teórico 

onde são propostas as hipóteses da pesquisa, com aspectos pertinentes às temáticas de 

sustentabilidade empresarial e responsabilidade social corporativa, teorias relacionadas com a 

responsabilidade social corporativa, avaliação externa da performance de RSC, os principais 

aspectos que podem estar relacionados à avaliação de empresas em índices de RSC e um 

último tópico sobre convergência de avaliação da empresa brasileira em índices de RSC. 

Segue-se com a metodologia aplicada ao desenvolvimento da pesquisa, a análise dos 

resultados, fechando com as conclusões do estudo. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E HIPÓTESES DE PESQUISA 

Esta seção tem como objetivo servir de base teórica para o presente estudo e é 

constituída por cinco tópicos. O primeiro traz uma abordagem conceitual histórica e uma 

visão geral sobre a sustentabilidade empresarial e responsabilidade social corporativa. O 

segundo faz um apanhado das principais teorias relacionadas com a responsabilidade social 

corporativa, destacando-se as duas principais que dão base a este estudo: teoria stakeholder e 

teoria da legitimidade. O terceiro tópico traz uma abordagem da mensuração da performance 

de responsabilidade social corporativa, discutindo os aspectos relativos aos índices, ratings e 

rankings de RSC, que funcionam como métricas de avaliação externa do desempenho em 

RSC e sustentabilidade da empresa. O quarto tópico versa sobre aspectos que podem estar 

relacionados à avaliação de empresas em índices de RSC, como o envolvimento da empresa 

em questões socialmente irresponsáveis, seu potencial de agressividade ambiental e a adesão 

aos padrões de qualidade da GRI para elaboração e divulgação do relatório de 

sustentabilidade. Aí apresenta-se o embasamento teórico para a proposição das hipóteses de 

pesquisa. Finalmente, tem-se o quinto tópico acerca da convergência de avaliação da empresa 

brasileira em índices de RSC. 

2.1  Sustentabilidade empresarial e responsabilidade social corporativa 

A constatação no trabalho seminal de Bowen (1953), de que as atividades da empresa, 

ao interferirem no ambiente, fazem emergir expectativas da sociedade por uma postura mais 

responsável da empresa, alude ao que se tenta definir na literatura sobre o que corresponderia 

ao conceito de responsabilidade social corporativa (RSC). No entanto, durante a década de 

1950 houve pouca discussão sobre a vinculação da RSC com benefícios para as próprias 

empresas, pois o foco principal estava nas responsabilidades das empresas em fazer “boas 

obras” para a sociedade (CARROLL; SHABANA, 2010). 

É apenas na década de 1960 que a RSC cresce em popularidade e toma forma, 

impulsionada em grande parte pelos movimentos sociais e pelos acadêmicos visionários que 

estavam tentando articular o que a RSC realmente significava e qual seria sua importância 

para os negócios e a sociedade. Carroll e Shabana (2010) destacam que, nesse período, a 

responsabilidade social era impulsionada principalmente por motivações externas, 

socialmente conscientes, em que as empresas não estavam procurando nenhum retorno 

financeiro em troca. Já a década de 1970 foi marcada pelo início da proliferação de definições 

formais de RSC, em que a trajetória geral foi em direção a uma ênfase na performance social 
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corporativa que predominou no centro das discussões (SETHI, 1975; CARROLL; 

SHABANA, 2010). 

Embora não se tenha um consenso acerca de uma definição que sintetize a 

complexidade do construto de RSC, cabe destacar que essa demanda em torno da 

responsabilidade da empresa passa a ser mais enfatizada sobretudo a partir da década de 1980 

com a inserção da agenda de sustentabilidade no cenário mundial, trazendo questões 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente e ao Triple Bottom Line 

(ELKINGTON, 1997; MIKHAILOVA, 2004; GRAY, 2010). A década de 1980 também foi 

marcada pelo início das pesquisas buscando vincular a RSC ao desempenho financeiro 

corporativo, com vistas a identificar algum tipo de retorno à empresa trazido pela RSC, como 

decorrência da discussão em torno do TBL a partir da agenda do desenvolvimento sustentável 

(CARROLL; SHABANA, 2010). 

É válido destacar que essa agenda em torno do desenvolvimento sustentável 

consolidou-se mundialmente a partir do debate acerca das preocupações ambientais e da 

necessidade de se buscar estratégias favoráveis à sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, proporcionado a partir de importantes eventos mundiais, iniciados com a 

Conferência de Estocolmo em 1972, a publicação do relatório Our Common Future, 

conhecido como Relatório Brundtland, em 1987, e a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento-ECO 92 em 1992 (ELKINGTON, 1997). A partir dessa 

época, é notório o avanço de organizações preocupadas em alinhar suas estratégias às causas 

socioambientais, à medida que os movimentos sociais e ambientais têm se aproximado cada 

vez mais do contexto organizacional (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). 

Partindo dessa lógica em torno dos pilares do desenvolvimento sustentável a que alude 

o Triple Bottom Line- econômico, social e ambiental-, tendo em vista que esse tema, pela 

importância que ganhou no contexto dos negócios, tornou-se parte integrante de todas as 

discussões sobre RSC, diversos estudos têm se dedicado na busca por definir o construto de 

RSC ao longo de décadas (CARROLL, 1979; WARTICK; COCHRAN, 1985; WOOD, 1991; 

CARROLL, 1999; GARRIGA; MELÉ, 2004; CAMPBELL, 2006; DAHLSRUD, 2008; 

MATTEN; MOON, 2008; GRAY, 2010; AGUINIS; GLAVAS, 2012; SHEEHY, 2015; 

CARROLL, 2016; SARKAR; SEARCY, 2016). 

Cabe destacar que as raízes intelectuais do conhecimento da RSC podem ser 

encontradas na Teoria Geral dos Sistemas que se tornou popular nos anos 1950 (WOOD, 

2010). Em particular, o conceito de RSC deriva da visão de organizações complexas como 

sistemas abertos, intrinsecamente conectados a seus ambientes maiores (BOULDING, 1956). 
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Segundo Frederick (2006), as discussões iniciais sobre RSC aludiam a esta principal questão: 

para quem as corporações são responsáveis e para quê, exatamente? 

Carroll (1979) expõe o primeiro modelo conceitual de RSC, conhecido como modelo 

piramidal, optando por performance social corporativa como o termo mais operativo. Ele 

especificou quatro domínios de RSC (econômico, legal, ético e discricionário), relacionando-

os com as questões sociais com as quais as empresas deveriam se preocupar (consumidor, 

meio ambiente, discriminação, segurança de produtos, segurança ocupacional e acionistas). 

Wartick e Cochran (1985) acrescentaram ao modelo de Carroll (1979) alguns 

conceitos adicionais que tornaram o modelo de RSC mais robusto e lógico. Os autores 

apresentaram, criticaram e sintetizaram o que viram como três desafios para a RSC: 

responsabilidade econômica, responsabilidade pública e capacidade de resposta social. 

Incorporaram ainda em seu modelo três segmentos- princípios, processos e políticas-, que 

representam orientações filosóficas, institucionais e organizacionais, respectivamente. 

Como conceito irmão da RSC, assim como proposto por Carroll (1979), a 

performance social corporativa, conforme concebido na estrutura de Wood (1991), é um 

conjunto de categorizações descritivas da atividade empresarial, focando nos impactos e 

resultados para a sociedade, stakeholders e a própria empresa. São elencados em seu modelo 

como princípios de responsabilidade social: legitimação, responsabilidade pública e discrição 

gerencial. 

Através de uma análise sistemática e quantitativa de 110 definições de RSC que 

abrange o período de tempo de 1953 a 2014, Sarkar e Searcy (2016) concluem que apesar da 

profusão e da heterogeneidade ao longo das seis décadas do desenvolvimento do campo da 

RSC, existem seis dimensões recorrentes e duradouras que sustentam o conceito: econômica, 

social, ética, stakeholder, sustentabilidade e voluntária. A partir de seus achados, os autores 

propõem como definição empírica de RSC o fato de que as empresas devem assumir a sua 

principal responsabilidade econômica e agir voluntariamente além dos requisitos mínimos 

legais para que sejam éticas em todas as suas atividades, levando em consideração o impacto 

de suas ações sobre os stakeholders, enquanto simultaneamente contribui para a 

sustentabilidade global. 

É perceptível que, em grande medida, o construto de RSC tem sido desenvolvido 

como um conceito explicitamente normativo, com o pressuposto subjacente de que as 

corporações devem se engajar em “fazer o bem” (WOOD, 2010). 
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2.1.1  Reputação Corporativa 

É documentado que as atividades de RSC ajudam a empresa a construir efetivamente 

recursos estratégicos, através dos quais também torna possível construir relacionamentos 

fortes com os stakeholders e obter uma boa reputação de responsabilidade social corporativa. 

Através de comportamentos constantes de RSC, uma empresa sinaliza aos stakeholders que é 

uma cidadã socialmente responsável, resultando em uma boa reputação (FOMBRUN; 

SHANLEY, 1990). E uma boa reputação de RSC permitirá que uma empresa ganhe e 

mantenha legitimidade (BANSAL; ROTH, 2000). 

A discussão em torno da reputação corporativa no contexto empresarial tem sido 

ampliada na academia, uma vez que reflete o modo pelo qual diversos stakeholders percebem 

e avaliam a empresa como uma boa cidadã corporativa a partir dos atributos organizacionais 

que são conquistados pela empresa ao longo do tempo, que consideram conjuntamente tanto 

aspectos financeiros, quanto sociais e ambientais (GOTSI; WILSON, 2001; ROBERTS; 

DOWLING, 2002).  

Além disso, a reputação corporativa é considerada importante para a continuidade e 

desenvolvimento das organizações, devendo ser aprimorada e preservada pelas empresas, 

tendo em vista que a boa reputação corporativa promove benefícios indiretos, porém 

substanciais, a uma empresa, criando ao mesmo tempo opinião pública favorável e ambiente 

favorável aos negócios (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; FOMBRUN, 2005; PFAU et al., 

2008). 

Nesse contexto, a reputação corporativa também pode ser considerada sob o aspecto 

da responsabilidade social corporativa, já que esta é tida como uma indutora da boa reputação 

(BROMLEY, 2002; MACHADO FILHO; ZYLBERSZTAJN, 2004; IDOWU; 

PAPASOLOMOU, 2007), sob o argumento de que os stakeholders conferem confiança às 

empresas que implementam práticas socialmente responsáveis, tendo em vista que uma 

empresa com boa reputação em RSC constrói relacionamentos sólidos com os principais 

stakeholders. 

Tem sido documentado que a RSC, ao gerar valor reputacional empresarial, pode ser 

consistente com a maximização da riqueza dos acionistas, além de proporcionar o alcance de 

objetivos empresariais mais amplos que contemplam um espectro mais abrangente de 

stakeholders (EDMANS, 2011; DENG; KANG; LOW, 2013; SERVAES; TAMAYO, 2013; 

FLAMMER, 2015). 
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Por outro lado, ao contrário dos efeitos positivos da RSC, as atividades que refletem 

comportamento socialmente irresponsável da empresa têm consequências desastrosas para a 

reputação corporativa, que é significativamente reduzida por meio de um escopo de resultados 

socialmente esperados, como qualidade, eficiência ou ética, que acabam sendo frustrados 

como decorrência de comportamentos irresponsáveis (BARBER; DARROUGH, 1996; 

RHEE; HAUNSCHILD, 2006 ; SONG, 2014). 

2.1.2  Investimentos Socialmente Responsáveis 

Os investimentos socialmente responsáveis fizeram emergir, no contexto de mercado 

de capitais, índices, ratings e rankings como importantes métricas de avaliação e mensuração 

externas do desempenho em RSC da empresa, que funcionam como ferramentas para a 

tomada de decisões de investidores na escolha de seus portfólios de investimentos 

socialmente responsáveis (SCHÄFER et al., 2006). 

O século XXI experimentou uma maior intensidade nas discussões sobre 

investimentos socialmente responsáveis no contexto dos mercados de capitais, em virtude da 

ampliação das iniciativas de produção mais limpa e de padrões de consumo com maior 

preocupação socioambiental, de demanda crescente por parte dos próprios investidores e da 

pressão externa de ONGs e outros stakeholders no cenário mundial (ORTAS; BURRITT; 

MONEVA, 2013). 

O Investimento Socialmente Responsável (ISR) é definido como o processo que 

identifica e permite o investimento em companhias que implementam padrões de RSC 

(SARIANNIDIS et al., 2010), buscando, dessa forma, conciliar os objetivos financeiros do 

investidor com suas preocupações e valores acerca do meio ambiente, da sociedade e de 

questões de governança (JOHNSEN, 2003; ECCLES; VIVIERS, 2011). Além de usar suas 

preferências ambientais e sociais para selecionar as empresas nas quais investir, os 

investidores também as utilizam para evitar o investimento em empresas que apresentam 

riscos em questões socioambientais (RENNEBOOG; HORST; ZHANG, 2008). 

Schneider-Maunoury e Gouin (2016) argumentam que os fundos de ISR podem ser 

definidos usando uma das três ferramentas específicas desenvolvidas pela indústria de ISR: 1) 

seleção de um universo de investimento socialmente responsável baseado em critérios 

ambientais, sociais e de governança (ASG); 2) diálogo com acionistas, para incentivar ou 

obrigar a empresa a atingir uma meta ASG; e 3) análise extra financeira, integrando os 

cálculos de risco e oportunidade a longo prazo relacionados a questões ASG na análise 

financeira tradicional. 
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Nessa perspectiva, investimento socialmente responsável e responsabilidade social 

corporativa são convergentes, em que o ISR implica uma avaliação das estratégias de RSC, 

contribuindo para que as empresas gerem riqueza para a sociedade sob premissas sociais e 

ambientais (SPARKES; COWTON, 2004). 

2.2  Teorias relacionadas à responsabilidade social corporativa 

Em busca por um melhor entendimento sobre responsabilidade social corporativa, a 

literatura tem sugerido a necessidade de uma abordagem multi-teórica para a compreensão do 

construto (AGUILERA et al., 2007 ; AGUINIS; GLAVAS, 2012; MELLAHI et al., 2015; 

FRYNAS; YAMAHAKI, 2016; VIANA JUNIOR; CRISÓSTOMO, 2016). 

Segundo Walls, Berrone e Phan (2012), uma teoria independente da outra é incapaz de 

explicar por que ou como as metas socioambientais devem ser incluídas nos objetivos 

estratégicos corporativos. Além disso, Zerbini (2015) destaca que as teorias que associam 

iniciativas de RSC acabam por complementar-se mutuamente. 

Grande parte das teorias em torno da RSC tem seu foco na relação existente entre 

empresa e sociedade (FRYNAS; YAMAHAKI, 2016): Teoria Stakeholder, Teoria 

Institucional e Teoria da Legitimidade. Por outro lado, também têm sido discutidas teorias 

que destacam a RSC em processos internos relacionados à estratégia e tomada de decisões 

gerenciais (MELLAHI et al., 2015): Teoria da Agência, Teoria da Visão Baseada em 

Recursos, Teoria da Sinalização e Teoria do Disclosure Voluntário. O Quadro 1 traz uma 

síntese geral dessas teorias. 
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Quadro 1: Visão comparativa de teorias relacionadas à RSC  
Teoria Estudos 

representativos 

Premissas Problema Argumentos Contribuições 

Stakeholder Mitchell, Agle e 

Wood (1997); 

Porter e Kramer 

(2006); Freeman 

e Mcvea (2001) 

 

As empresas são 

nexos de contratos;  

Os stakeholders 

têm interesse 

legítimo em 

relação às 

empresas 

Sobrevivência 

e sucesso da 

firma 

Iniciativas de 

RSC são uma 

resposta de 

conformidade 

que visa 

diferentes 

stakeholders, 

dependendo da 

pressão que 

exercem e do 

valor que 

representam 

para a empresa 

Especifica 

prioridades de 

alocação de 

recursos em 

resposta a 

exigências de 

stakeholders 

Sinalização Connelly (2010); 

Spence (1973) 

Emissão de sinais 

ao mercado para 

tomadores de 

decisão 

Assimetria 

informacional; 

Seleção 

adversa 

Iniciativas de 

RSC funcionam 

como sinais aos 

stakeholders 

Os sinais de 

RSC emitidos 

permitem 

reduzir 

assimetria 

informacional 

e seleção 

adversa 

 Disclosure 

Voluntário 

Verrecchia 

(1983);  

Dye (1985) 

Discricionariedade 

dos gestores para 

divulgar 

informação 

Assimetria 

informacional; 

custo do 

capital 

 

A divulgação de 

RSC ocorre se 

os benefícios 

gerados forem 

superiores aos 

seus custos 

O disclosure 

de RSC reduz 

a assimetria 

informacional 

e o custo do 

capital 

Institucional Campbell (2007); 

Feldman e Perez 

(2009) 

A estrutura gera 

ação de RSC 

Sobrevivência 

da firma; 

Poder; 

Legitimação 

As iniciativas 

de RSC são 

uma resposta 

adaptativa para 

cumprir 

determinadas 

características 

do ambiente 

institucional 

Relaciona 

iniciativas de 

RSC a 

instituições 

formais e a 

normas sociais 

existentes na 

sociedade 

Legitimidade Dowling e Pfeffer 

(1975); Deegan 

(2002) 

Licença social para 

operar 

Legitimação 

das ações da 

empresa 

 

Iniciativas de 

RSC da 

empresa 

precisam 

atender aos 

padrões sociais 

vigentes 

Relaciona 

iniciativas de 

RSC a normas 

sociais 

existentes  

Agência Jensen e 

Meckling (1976); 

Friedman (1970) 

Racionalidade 

Econômica; 

Assimetria 

informacional 

Falha de 

mercado; 

Governança da 

firma 

As iniciativas 

de RSC 

refletem um 

conflito entre 

gestores e 

acionistas; 

Gestores 

perseguem seus 

próprios 

Relaciona 

iniciativas de 

RSC a 

problemas de 

governança, 

falhas de 

mercado e 

objetivos 

gerenciais 
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objetivos de 

carreira às 

custas dos 

acionistas 

intrínsecos 

Visão 

Baseada em 

Recursos 

Hart (1995); 

Rodgers, Choy e 

Guiral (2008) 

Os recursos são 

distribuídos 

heterogeneamente 

pelas empresas, 

sendo difíceis de 

imitar 

Vantagem 

competitiva; 

Desempenho 

da empresa 

As iniciativas 

de RSC 

permitem 

acumular 

reputação, que é 

um recurso 

estratégico 

Introduz a 

RSC como 

fonte de 

vantagem 

competitiva 

para a empresa 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Zerbini (2015). 

Por outro lado, Garriga e Melé (2004) destacam que o campo da Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) além de apresentar uma diversidade de lentes teóricas, também 

proporciona uma proliferação de abordagens, que podem ser controversas, complexas e pouco 

claras. Nesse sentido, para proporcionar um melhor entendimento dessa diversidade teórica, 

os autores mapearam as teorias e abordagens relacionadas à RSC em quatro grandes grupos 

que apresentam dimensões focadas em aspectos econômicos, políticos, integração social e 

ética: teorias instrumentais, teorias políticas, teorias integrativas e teorias éticas. 

As teorias instrumentais postulam que a corporação é vista apenas como instrumento 

de criação de riqueza, e suas atividades sociais são apenas um meio de alcançar resultados 

econômicos. Essa abordagem reflete a visão bem conhecida e disseminada por Friedman 

(1970) de que a responsabilidade das empresas em relação à sociedade é justificada e 

conduzida com o propósito único de maximização dos lucros para os acionistas, de acordo 

com a estrutura legal e o costume ético do país. Nessa perspectiva, a Teoria da Agência 

(JENSEN; MECKLING, 1976) demonstra ser a maneira mais popular de articular esse 

propósito de maximizar a riqueza dos acionistas. 

No que diz respeito às teorias políticas, estas consideram as interações e conexões 

entre os negócios e a sociedade, assim como o poder e a posição dos negócios e sua 

responsabilidade inerente, sendo incluídas considerações e análises políticas no debate sobre 

RSC. Para Donaldson (1982), essa relação entre negócios e sociedade torna-se possível a 

partir da tradição do contrato social, que existe de forma implícita, o que implica algumas 

obrigações indiretas da empresa para com a sociedade. Nessa abordagem, a empresa assume o 

papel de cidadã que apresenta certo envolvimento com a comunidade, cujas ações são 

legitimadas por meio do contrato social implícito. 

As teorias integrativas analisam como os negócios integram as demandas sociais, 

argumentando que as organizações empresariais dependem da sociedade para sua existência, 

continuidade e crescimento. Desse modo, as demandas sociais são geralmente consideradas 
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como a maneira pela qual a sociedade interage com os negócios, conferindo-lhes certa 

legitimidade e prestígio. Como consequência, Preston e Post (1981) destacam que a gestão 

corporativa deve levar em conta as demandas sociais e integrá-las de tal maneira que a 

empresa opere de acordo com os valores sociais. 

Com relação às teorias éticas, estas consolidam a relação entre empresa e sociedade, e 

são baseadas em princípios que expressam a coisa certa a fazer frente à necessidade de se 

alcançar uma “boa” sociedade. Suas principais abordagens éticas englobam quatro correntes: 

teoria normativa dos stakeholders, desenvolvimento sustentável, direitos universais e 

abordagem do bem comum, sendo as duas primeiras as mais difundidas (GARRIGA; MELÉ, 

2004). 

A abordagem dos stakeholders considera deveres fiduciários para com os stakeholders 

da empresa, em que uma empresa socialmente responsável deve ter atenção simultânea aos 

interesses legítimos de todos os stakeholders e equilibrar essa multiplicidade de interesses, 

que não apenas os dos acionistas da empresa (FREEMAN, 1984 ; FREEMAN, 1994). 

A despeito dessa diversidade de teorias que viabilizam a compreensão da RSC sob 

distintas óticas, o presente estudo debruça-se sobre duas teorias centrais que se 

complementam e melhor direcionam a fundamentação das hipóteses deste estudo, a saber a 

Teoria Stakeholder e Teoria da Legitimidade. 

2.2.1  Teoria Stakeholder 

A Teoria Stakeholder postula a existência de diferentes atores, além de acionistas, 

gestores e credores, que também têm grande interesse nas decisões empresariais e desejo de 

obter informações sobre o comportamento das empresas relativamente ao seu engajamento em 

RSC (FREEMAN; MCVEA, 2001; FREEMAN; PHILLIPS, 2002; FREEMAN, 2010). O 

principal pressuposto desta teoria é de que o modelo de gestão de RSC sugere que o 

atendimento das expectativas dos diferentes stakeholders envolvidos resultaria em um 

aprimoramento da antecipação de riscos e, consequentemente, na criação de valor estável para 

acionistas e todos os stakeholders (MARTÍNEZ‐FERRERO; FRÍAS‐ACEITUNO, 2015; 

FUENTE; GARCÍA-SÁNCHEZ; LOZANO, 2017). 

A discussão sobre a Teoria Stakeholder surge do debate em torno da expectativa de 

uma função social a cumprir pela empresa, além da sua função-objetivo predominante de 

maximização da riqueza dos acionistas (DODD; BERLE; MEANS, 1933; COASE, 1937). 

Nesse sentido, o engajamento da empresa com RSC seria mais compatível com a perspectiva 

Stakeholder, pois levaria a um alinhamento de interesses entre todas as partes, além de 
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incrementar a utilidade dos acionistas (REKKER; BENSON; FAFF, 2014), tendo em vista 

que a governança stakeholder necessita dar voz aos diversos interessados a fim de assegurar a 

contribuição destes para o sucesso da empresa e para a consequente promoção de criação de 

valor aos shareholders (HILLMAN; KEIM, 2001; ULRICH, 2008). 

Desse modo, é fundamental que as empresas adotem processos de engajamento de 

stakeholders para estabelecer e aprimorar sua legitimidade para operar, e, consequentemente, 

sua viabilidade e continuidade (PFEFFER; R. SALANCIK, 1979; NEU; WARSAME; 

PEDWELL, 1998; MICHELON; PARBONETTI, 2010). 

Cabe destacar ainda que a Teoria Stakeholder traz a lógica subjacente da hipótese de 

resolução de conflitos, que funciona como um importante incentivo do movimento em prol da 

RSC (JENSEN, 2002), levando as empresas a se engajarem estrategicamente em atividades de 

RSC (PORTER; KRAMER, 2006) e a reduzirem sua participação em atividades socialmente 

irresponsáveis a fim de mitigar conflitos de interesse entre os diversos stakeholders (JO; 

SONG; TSANG, 2016). 

Além disso, existe um consenso de que as corporações se engajam em RSC como 

resposta a pressões sociais de stakeholders (BARON, 2009), que podem ser exercidas de 

diferentes formas: preferências de investidores por causas sociais (DELLAVIGNA; LIST; 

MALMENDIER, 2012); reivindicações da comunidade relacionadas a questões ambientais 

(KASSINIS; VAFEAS, 2006); exigências de consumidores (BESLEY; GHATAK, 2007); 

pressões da estrutura de mercado competitiva (FISMAN et al., 2008); e pressões de 

organizações não governamentais e da sociedade (BARON, 2009). 

Em face dessa lógica subjacente à Teoria Stakeholder, os benefícios da gestão 

stakeholder são reconhecidos levando em conta o papel que cada grupo joga na criação e 

distribuição do valor econômico, respeitando seus direitos de propriedade (KLEIN et al., 

2012). Sob a ótica de diversos autores (DONALDSON; PRESTON, 1995; DEEGAN, 2002; 

O'DWYER; UNERMAN; HESSION, 2005; TOMPKINS; FEW; BROWN, 2008), a Teoria 

Stakeholder poderia ser dividida em duas ramificações que se complementam: gerencial, com 

uma abordagem positiva; e ética, com uma abordagem mais normativa. Ambas as abordagens 

advogam a relação livre de conflitos entre stakeholder e gestão. 

Dessa forma, a Teoria Stakeholder mostra-se consistente tanto na hipótese de 

resolução de conflitos de interesse, como no alívio de pressões das partes interessadas, 

explicando que as empresas empreendem atividades socioambientais para balancear conflitos 

e mitigar pressões competitivas exercidas por stakeholders. 
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2.2.2  Teoria da Legitimidade 

Carroll e Shabana (2010) defendem que as empresas podem fortalecer sua 

legitimidade e melhorar sua reputação ao se engajar em atividades de RSC, tendo em vista 

que a legitimidade pressupõe uma percepção ou suposição generalizada de que as ações de 

uma entidade são desejáveis, adequadas ou apropriadas dentro de algum sistema socialmente 

construído de normas, valores, crenças e definições. 

As assimilações da preocupação da empresa com a sociedade ilustram que aquela é 

capaz de construir relacionamentos mutualistas, sinalizando que a empresa é habilitada para 

operar respeitando as normas sociais e atendendo às expectativas de diferentes grupos de 

stakeholders, indicando que a legitimação sanciona a empresa a operar na sociedade 

(FOMBRUN; SHANLEY, 1990). 

Em um sentido mais amplo, a Teoria da Legitimidade sugere que nenhuma 

organização tem o direito inerente de existir e que a sociedade confere legitimidade a cada 

organização (DEEGAN, 2002), o que, segundo Suchman (1995), leva a dois pontos de vistas 

principais da teoria: a perspectiva institucional e a perspectiva estratégica. Enquanto que na 

perspectiva institucional a legitimidade é considerada como um conjunto de crenças 

constitutivas em que as dinâmicas institucionais que derivam do ambiente em que uma 

empresa opera geram pressão externa sobre a empresa para que se comporte de uma maneira 

que seja percebida como legítima pelas instituições externas (DIMAGGIO; POWELL, 1983; 

ZUCKER, 1987), a perspectiva estratégica adota uma postura mais gerencial, assumindo que 

a organização pode tomar medidas para influenciar sua legitimidade (DOWLING; PFEFFER, 

1975). 

Conforme destacam Fuente, García-Sánchez e Lozano (2017), a Teoria da 

Legitimidade postula que o engajamento da empresa em RSC é uma consequência dos fatores 

econômicos, sociais e políticos em seu histórico e que essa percepção da RSC como recurso 

estratégico da empresa concentra-se em legitimar as ações da empresa (DEEGAN, 2002). 

Destaca-se ainda que a Teoria da Legitimidade considera que as empresas estão 

operando em um ambiente externo em constante mudança e tentam garantir um 

comportamento dentro dos limites e normas da sociedade (BROWN; DEEGAN, 1998). Nesse 

sentido, a legitimidade organizacional pode ser considerada como um recurso sobre o qual 

uma empresa depende para a sobrevivência (DOWLING; PFEFFER, 1975). 

 Por outro lado, o alcance da legitimação não se restringe apenas quando o 

desempenho organizacional atende aos padrões sociais vigentes (LONG; DRISCOLL, 2008), 



34 
 

mas espera-se que as corporações mantenham diálogo com stakeholders, informando-os sobre 

suas atividades (DEEGAN, 2002; DEEGAN; BLOMQUIST, 2006). Essa divulgação de 

dados e informações verificáveis tanto sociais como ambientais, como no caso de sua 

avaliação por índices e rankings de RSC, leva as empresas a ganhar e fortalecer sua 

legitimidade (CHO; PATTEN, 2007; ARCHEL et al., 2009). 

Dessa forma, o processo de legitimação requer que a empresa possa desenvolver 

indicadores para mensurar suas atividades e desempenho em relação aos padrões ambientais e 

sociais, a fim de prestar contas à sociedade sobre a conformidade com tais padrões 

(WILMSHURST; FROST, 2000). 

2.3  Avaliação externa da performance de responsabilidade social corporativa 

Dado que os principais stakeholders tendem a recompensar ou penalizar as 

corporações com base em suas atividades e impactos relativos à RSC (BARNETT, 2007), que 

podem ameaçar a sobrevivência da empresa, os gestores buscam cada vez mais dedicar maior 

atenção às atividades de RSC e direcionar recursos adicionais para avaliar e reportar o 

desempenho de RSC (ČUČEK; KLEMEŠ; KRAVANJA, 2012). 

A despeito dos esforços empreendidos pelas empresas de relatar seu compromisso 

com RSC, é ampla a demanda informacional dos diversos stakeholders, e, em virtude do risco 

de comportamento oportunista, a confiabilidade do que é divulgado pela empresa 

relativamente às suas ações em RSC torna-se, muitas vezes, difícil de se verificar por não 

terem os stakeholders acesso direto às informações relevantes, principalmente quando a 

empresa não adota padrões de qualidade ao prestar contas de suas atividades de RSC 

(CHATTERJI; LEVINE, 2006; CHATTERJI; LEVINE; TOFFEL, 2009).  

É nesse contexto de atendimento a uma demanda informacional mais abrangente sobre 

RSC da empresa pelos diversos stakeholders, que surgem as propostas de métricas de 

avaliação externa da RSC, as quais vão desde índices de mercado, ratings e rankings de RSC, 

até avaliações de ONGs, consultores e agências de pesquisa (WINDOLPH, 2011). 

Tem emergido, em todo o mundo, um número crescente de índices, ratings e rankings 

internacionais que classificam empresas com base em seu desempenho em RSC e 

sustentabilidade (ANTOLÍN-LÓPEZ; DELGADO-CEBALLOS; MONTIEL, 2016). O 

diretório da Global Initiative for Sustainability Ratings (2017) traz uma compilação que 

evidencia, na atualidade, a existência de 253 tipos de índices, rankings e ratings de RSC ao 

redor do mundo, a exemplo do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, Global 100, Newsweek 
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Green Rankings, Kinder, Lydenberg and Domini (KLD), FTSE4Good index, RepRisk, 

Sustainalytics, EIRIS e CSRHUB, que são conhecidos mundialmente. 

Dada essa grande disseminação de métricas através de ratings de RSC, tem ganhado 

força uma corrente que defende o benchmark proporcionado por provedores de ratings 

independentes externos como capaz de garantir uma mensuração da performance de RSC 

mais objetiva, extrapolando o que é relatado pela própria empresa (GRAVES; WADDOCK, 

1994; SHARFMAN, 1996). 

2.3.1  Índices, ratings e rankings de responsabilidade social corporativa 

Recentemente, os índices, ratings e rankings têm ganhado destaque como propostas de 

avaliação e mensuração externas da RSC, principalmente devido ao interesse crescente do 

mercado de capitais (SCHÄFER et al., 2006; CHATTERJI; TOFFEL, 2010), que utiliza essas 

métricas de avaliação externa como importantes ferramentas para a tomada de decisões de 

investidores institucionais na escolha de seus portfólios de investimentos socialmente 

responsáveis. 

Do mesmo modo, a avaliação e o benchmark de RSC por meio do conjunto dessas 

métricas também contribuem para promover melhor transparência acerca das ações de 

sustentabilidade e RSC das empresas e permitir estabelecer comparativo entre elas 

(GRAAFLAND; EIJFFINGER; SMID, 2004). 

Ao avaliarem externamente a performance social da empresa, os índices, ratings e 

rankings atuam como intermediários de informações relevantes sobre RSC demandas pelos 

diversos stakeholders, como investidores, consumidores, fornecedores e comunidade, o que 

permite reduzir a assimetria informacional que dificulta a verificação pelos stakeholders do 

compromisso em sustentabilidade alegado pelas empresas (RAMUS; MONTIEL, 2005). 

Os provedores de avaliação da RSC através de ratings, rankings e índices usam como 

fontes de dados para mensuração do construto uma variedade de combinações de pesquisas, 

demonstrações financeiras, artigos de imprensa popular, periódicos acadêmicos e relatórios 

governamentais (CHATTERJI et al., 2015; KIM; PARK; RYU, 2015). A partir dessas fontes, 

os analistas avaliam diferentes categorias relacionadas a aspectos ambientais, sociais e de 

governança da empresa, a fim de quantificar e mensurar a performance de RSC 

(SHARFMAN, 1996; BOUTEN et al., 2017). 

Cabe destacar ainda, conforme menciona Scalet e Kelly (2009), que os índices ou 

rankings de RSC apresentam metodologias específicas que podem variar desde os que 

oferecem ordenação numérica, assim como os que oferecem uma lista dos "melhores", até 

http://ratesustainability.org/hub/index.php/search/at-a-glance-company/14
http://ratesustainability.org/hub/index.php/search/at-a-glance-company/37
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outros benchmarks para sinalizar a certificação "socialmente responsável". Além disso, alguns 

rankings se concentram em setores específicos, enquanto outros classificam empresas em 

todos os setores, ou ainda aqueles que são específicos de uma região ou que são globais. 

No contexto da empresa brasileira, têm emergido propostas de métricas que avaliam 

aspectos de RSC através de índices, rankings e ratings. No mercado de bolsa, o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) tem ganhado destaque como proposta de benchmark para 

empresas brasileiras que se destacam em RSC e sustentabilidade. Por outro lado, no contexto 

de agências internacionais provedores dessas métricas de avaliação externa que contemplam a 

empresa brasileira, têm ganhado maior destaque os rankings promovidos pelo Monitor 

Empresarial de Reputação Corporativa (MERCO), os ratings fornecidos pela CSRHub e pela 

Thomson Reuters, em virtude da proporção relevante de empresas brasileiras que essas 

agências avaliam. 

2.3.1.1  Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo 

(B3) foi lançado em 2005, acompanhando uma tendência mundial de criação de índices de 

sustentabilidade nos mercados iniciada na década de 1990, com o fim de avaliar o 

desempenho dos fundos de investimento socialmente responsáveis que eram crescentes, além 

de destacar as empresas comprometidas com a responsabilidade socioambiental (ORSATO et 

al., 2015). O ISE foi o quinto índice a surgir, sendo antecedido, respectivamente, pelo Domini 

400 Social Index, criado pela Kinder, Lydenberg, Domini e Co. em 1990; o Índice Dow Jones 

de Sustentabilidade (DJSI) em 1999; o FTSE4good da bolsa de Londres em 2001; e o Índice 

Socialmente Responsável da bolsa de Joanesburgo em 2003. 

Sendo o primeiro índice do gênero na América Latina, o ISE propõe-se a ser um 

indicador de mercado que avalia externamente as questões da empresa em relação aos três 

pilares de sustentabilidade a que alude o Triple Bottom Line (social, econômico e ambiental) 

(BM&FBOVESPA, 2016). Constitui-se, assim, numa carteira teórica, selecionada anualmente 

entre as empresas mais negociadas no mercado da bolsa de valores brasileir e que apresentam 

melhor classificação em termos de RSC e sustentabilidade, através de um processo de 

avaliação realizado pelo Conselho Executivo do ISE, que utiliza como metodologia de seleção 

a aplicação de questionários a empresas elegíveis (MARCONDES; BACARJI, 2010). 

A avaliação das empresas é baseada em uma análise quantitativa que leva em 

consideração a pontuação do questionário, cujas dimensões de RSC têm o mesmo peso, com 

questões específicas de múltipla escolha, além de uma análise qualitativa baseada na 
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verificação de documentos que são solicitados no final do período de avaliação 

(BM&FBOVESPA, 2016; CRISÓSTOMO; OLIVEIRA, 2016). 

Ao longo de mais de uma década de estabelecimento no mercado brasileiro, o ISE tem 

se consolidado como um importante instrumento de análise comparativa da performance em 

RSC das empresas listadas na Bolsa de Valores, de forma a ser um benchmark para empresas 

e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de qualidade, 

nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e 

prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões 

econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas (TEIXEIRA; NOSSA; 

FUNCHAL, 2011; CUNHA; SAMANEZ, 2012). 

Na academia, o ISE tem sido bastante explorado como métrica para avaliar a 

performance de responsabilidade social corporativa da empresa brasileira (LAMEIRA et al., 

2013; CUNHA; SAMANEZ, 2014; DA ROSA et al., 2015; ARAÚJO DANTAS et al., 2016; 

CRISÓSTOMO; OLIVEIRA, 2016; CRISTÓFALO et al., 2016; MARTINS; CAMPOS; 

MARTINS, 2016; MELO; DANTAS; ARAÚJO, 2016; CHING; GERAB, 2017; ORIDE; 

MYSZCZUK, 2017; VOGT et al., 2017; ZICARI, 2017). Entretanto, essa mensuração está 

restrita à presença da empresa na listagem de seleção anual de composição da carteira ISE, o 

que impossibilita a identificação e avaliação concreta de aspectos do desempenho em RSC da 

empresa brasileira. Além disso, não existe a divulgação de um ranking que permita identificar 

a posição da empresa dentro da listagem, com vistas a permitir uma avaliação daquelas 

empresas de mais ou menos elevado desempenho em termos de RSC e sustentabilidade na 

carteira. 

Outra dificuldade enfrentada foi a prática de não divulgação das respostas dos 

questionários por todas as empresas que integraram as edições de seleção das carteiras até 

2012, que veio a ser revertida recentemente, quando, a partir da seleção da carteira de 2013, 

algumas empresas permitiram a divulgação das respostas de seus questionários, e, a partir da 

seleção da carteira de 2017, todas as empresas passaram a ser obrigadas a efetuar o disclosure 

das respostas do questionário como pré-requisito para a participação no Índice, o que de 

alguma forma contribuiu para dar maior transparência ao processo de avaliação da RSC da 

empresa pelo índice. 

A despeito dessas dificuldades enfrentadas, Zicari (2017) defende que existe a 

possibilidade de o ISE ser capaz de influenciar diretamente as práticas corporativas na 

promoção de melhor desempenho de RSC, pois existe alguma expectativa de que muitas 

empresas buscam melhorar seu desempenho em RSC por esperarem que os investidores 
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aumentem sua demanda pelas ações da empresa participante da carteira (VIVES; WADHWA, 

2012). Além disso, mais especificamente para o ISE, o processo de resposta ao questionário 

pode aumentar a conscientização por parte da empresa para diferentes questões se RSC que 

precisam melhorar, iniciando assim um processo de aprendizagem organizacional 

(MARCONDES; BACARJI, 2010). 

Desse modo, é possível que as empresas interessadas em entrar e até permanecer no 

ISE, tendência que foi constatada por Crisóstomo, Carneiro e Gomes (2018), façam esforços 

particulares para melhorar suas práticas, obtendo assim um desempenho em RSC superior 

persistente e boa reputação (ORSATO et al., 2015). Refletindo esse impacto positivo das 

experiências e conhecimentos acumulados nos processos anuais de seleção de empresas para 

integrar a carteira do ISE, a B3 juntamente com o centro de estudos em sustentabilidade da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) lançaram em 2017 o Questionário do Diagnóstico Base ISE 

como instrumento para que empresas de capital fechado não listadas na bolsa pudessem 

melhor conhecer seu desempenho em sustentabilidade tendo como referência parâmetros de 

comparação com as empresas integrantes da carteira anual do ISE. 

2.3.1.2  Ranking Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (MERCO) 

De origem espanhola, o Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (MERCO), 

considerado um dos monitores de referência no mundo, é um instrumento de avaliação 

reputacional lançado nos anos 2.000 que tem por base uma metodologia multistakeholder 

composta de cinco avaliações e doze fontes de dados. Presente em doze países, que inclui 

Espanha, Portugal e dez países da América Latina, atualmente, o MERCO elabora seis 

rankings de periodicidade anual, sendo dois relacionados à RSC: o Merco Empresas, que 

avalia as empresas com melhor reputação corporativa; e o Merco Responsabilidade e Governo 

Corporativo, que avalia empresas mais responsáveis. Nesse sentido, o MERCO tem se 

consolidado como ferramenta de referência na mensuração da reputação das organizações, 

através de um processo simultâneo de aprimoramento metodológico (MERCO, 2018). 

O Brasil tem sido contemplado com a avaliação do MERCO através dos rankings 

Merco Empresas e Merco Responsabilidade e Governo Corporativo desde 2013. A partir de 

então, as empresas brasileiras têm participado desses rankings por quatro edições (2013, 

2014, 2016 e 2017). 

O MERCO propõe-se a avaliar diferentes facetas que compõem a reputação de uma 

empresa, utilizando um processo de avaliação baseado em várias etapas, com o objetivo de 

coletar dados de diferentes fontes de informação através da aplicação de questionários 
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específicos, direcionados respectivamente a: executivos de empresas do Brasil;  especialistas 

externos, que inclui seis grupos de peritos (analistas financeiros, associações de 

consumidores, ONGs, sindicatos, catedráticos de economia e negócios, e professores 

universitários especializados na área da empresa);  técnicos qualificados de análise e pesquisa 

que certificam os valores reputacionais das empresas; e consumidores que representam a 

população em geral (MERCO, 2017). 

As dimensões que compõem a reputação corporativa avaliadas pelo MERCO 

consistem em: 1) resultados econômico-financeiros; 2) ética e responsabilidade corporativa; 

3) qualidade da oferta comercial; 4) reputação interna; e 5) direção e gestão. Nessa 

composição do construto de reputação corporativa, a RSC é considerada um fator relevante na 

promoção da reputação da empresa, segundo a ótica de distintos arcabouços teóricos, como as 

Teorias Stakeholder, da Sinalização e da Visão Baseada em Recursos, que visualizam a RSC 

como uma recurso valioso para promover vantagem competitiva e reputação da empresa 

frente a seu público amplo de stakeholders (RODGERS; CHOY; GUIRAL, 2008; 

CONNELLY et al., 2010). 

A classificação final do ranking MERCO é calculada por meio de um índice obtido a 

partir da soma ponderada de pontuações das etapas de avaliação. Esse índice é então pontuado 

numa escala que posiciona 100 empresas, que varia de 3.000 pontos para aquela que ocupa a 

última posição até 10.000 pontos para a empresa que ocupa a primeira posição. 

2.3.1.3  Rating CSRHub  

A CSRHub é uma agência privada norte-americana de banco de dados que desde 2008 

promove o acesso a informações sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, 

tendo por objetivo ser um mecanismo de transparência que incentiva a divulgação mais 

consistente dos diversos tipos de organizações (CSRHUB, 2018). 

Avaliada pelo diretório da Global Initiative for Sustainability Ratings como a quinta 

maior agência de ratings de sustentabilidade do mundo (GISR, 2017), a CSRHub fornece 

acesso a avaliações de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade empresarial de 

mais de 17. 913 empresas em 133 países. As informações fornecidas pela agência possibilitam 

a diversos stakeholders avaliar o desempenho da empresa em RSC. 

Em sua avaliação da RSC e sustentabilidade da empresa, a CSRHub classifica doze 

indicadores de performance referentes a quatro categorias- funcionários, meio ambiente, 

comunidade e governança-, a partir do acesso a uma ampla gama de informações obtidas de 

mais de 556 fontes de dados, que incluem empresas de pesquisa de investimentos socialmente 
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responsáveis, índices renomados de mercado, publicações, listas de “melhores” ou “piores”, 

ONGS, agências públicas e governamentais (CSRHUB, 2018). 

Essa gama de informações de distintas fontes é agregada e normalizada com vistas a 

criar um sistema de classificação do desempenho em RSC amplo e consistente que varia 

numa escala de pontuação de 0-100, em que quanto maior a pontuação da empresa, melhor é 

o seu desempenho de responsabilidade social corporativa (BOUVAIN; BAUMANN; 

LUNDMARK, 2013; STEMLER; FORT, 2015). 

2.3.1.4  Rating Thomson Reuters ESG Score  

O modelo de pontuação geral do rating Thomson Reuters ESG Score foi projetado 

para medir de forma transparente e objetiva o desempenho, o comprometimento e a eficácia 

ambiental, social e de governança de uma empresa em 10 temas principais (emissões, 

inovação ambiental de produtos, uso de recursos, gestão, acionistas, estratégia em RSC, força 

de trabalho, direitos humanos, comunidade e responsabilidade do produto) com base em 

informações reportadas no domínio público sobre a empresa (THOMSON-REUTERS, 2017). 

As pontuações ESG (Environment, Social and Governance) da Thomson Reuters são 

calculadas para aproximadamente 7.000 empresas e estão disponíveis em períodos históricos 

na cobertura global do ESG desde o ano de 2002, cobrindo empresas de diversas partes do 

globo. 

Em seu processo de avaliação, a Thomson Reuters captura e calcula mais de 400 

medidas ESG no nível da empresa, das quais são selecionadas cuidadosamente um 

subconjunto de 178 campos mais comparáveis e relevantes para impulsionar o processo geral 

de avaliação e pontuação da empresa. Essas medidas subjacentes baseiam-se em 

considerações sobre comparabilidade, disponibilidade de dados e relevância do setor, que são 

agrupadas em 10 categorias. Essa combinação das 10 categorias, ponderada 

proporcionalmente à contagem de medidas dentro de cada categoria, formula a pontuação 

ESG final, que é um reflexo do desempenho ESG da empresa, compromisso e eficácia com 

base em informações relatadas publicamente (THOMSON-REUTERS, 2017). 

2.4  Aspectos que podem estar relacionados à avaliação de empresas em índices de RSC 

Tendo em vista a disseminação crescente dos índices, rankings e ratings de RSC como 

propostas de métricas que avaliam externamente o desempenho em RSC e sustentabilidade da 

empresa, permitindo ampliar aos stakeholders informações relevantes sobre o compromisso 

da empresa com RSC, além de proporcionar às empresas avaliadas ganhos de legitimidade e 
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reputação perante a sociedade, o estudo avança na busca por estabelecer uma relação, que se 

mostra ainda tímida na literatura, entre a avaliação em índices de RSC e questões que se 

mostram relevantes no debate sobre RSC, que são: o envolvimento da empresa em atividades 

controversas que caracterizam uma conduta corporativa socialmente irresponsável, o 

potencial de agressividade ambiental do setor e o disclosure das práticas de RSC da empresa 

em diretrizes da GRI (CHIH; CHIH; CHEN, 2010; HOU; REBER, 2011; LI; ZHANG; FOO, 

2013; PISTONI; SONGINI, 2013; RAMANATHAN, 2016; ALI; FRYNAS; MAHMOOD, 

2017; ALI et al., 2018). 

2.4.1  Envolvimento em questões socialmente irresponsáveis 

Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, a literatura tem dedicado 

grande atenção na pesquisa gerencial no entorno do campo que integra negócios e sociedade, 

abordando o desafio das ambiguidades nas definições de RSC, o que, segundo Carroll (1999), 

levou a produzir mais teoria e definições do que a estabelecer uma estrutura conceitual 

sistemática. Em decorrência disso, Clark e Grantham (2012) destacam que maior ênfase foi 

dada à concentração de campanhas para alcançar a percepção de responsabilidade ambígua ou 

promulgar esforços de RSC superficiais e desconcertados que têm pouco impacto positivo na 

sociedade. 

Corroborando com a ideia em torno da ambiguidade crítica da RSC, Clark e Grantham 

(2012) sugerem que a exploração de sua antítese, ao que chama de Irresponsabilidade Social 

Corporativa (ISC), forneceria um construto mais especificável, ao proporem uma avaliação 

em escala contínua entre ISC e sua antítese, a RSC. Nesse modelo (Figura 1), a ISC é 

evidenciada sobre uma zona restrita a um ponto finito que antecede a fronteira da legalidade, 

tendo em vista a necessidade de garantir a sobrevivência dos diversos stakeholders, enquanto 

o lado da RSC tem início a partir da fronteira legal e extende-se sobre uma seta apontando 

para o infinito, tendo em vista que as formas e extensões de virtude relacionadas à RSC são 

virtualmente infinitas e, portanto, impossíveis de especificar (BOATRIGHT, 2000). 

Conforme representado na Figura 1, a ISC corresponde, além do comportamento 

ilegal, àquele comportamento da empresa que atualmente é legal, mas que eventualmente será 

sancionado pelo agente normativo, tendo em vista que as leis e os órgãos legislativos, por 

serem reativos por natureza, acabam não abrangendo tudo o que é inaceitável no 

comportamento, o que permite ainda ampla influência e discricionariedade do setor 

empresarial. 
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Figura 1: O contínuo do comportamento dos negócios, da ISC à RSC 

 
Fonte: Clark e Grantham (2012). 

Aliado a isso, deve-se considerar a exploração das externalidades negativas como um 

elemento-chave da ISC, uma vez que por meio delas a firma se beneficiaria às custas do 

sistema social, ao gerar impacto negativo de suas ações econômicas no bem-estar dos 

stakeholders (MCWILLIAMS; SIEGEL; WRIGHT, 2006). Essas externalidades negativas 

refletem a visão corporativista de Friedman (1970), de que a responsabilidade social dos 

negócios é não ser irresponsável, com vistas apenas a incrementar a riqueza da firma. 

Desse modo, as atividades relacionadas à ISC são definidas por Clark e Grantham 

(2012) como sendo toda a atividade ilegal, bem como aquela que é insustentável para o 

sistema global devido à exploração de externalidades negativas. Essa distinção entre 

responsabilidade e irresponsabilidade social reflete a tendência da gestão de tratar os dois 

fenômenos distintamente (SCHWARTZ; CARROLL, 2003). De uma forma geral, enquanto a 

RSC envolve frequentemente doações, apoio à comunidade e iniciativas de proteção 

ambiental, alguns exemplos típicos de ISC incluem práticas contábeis enganosas, abusos a 

funcionários e ambiente poluidor (SONG, 2014). 

As ações que denotam a irresponsabilidade social corporativa da empresa também são 

conhecidas na literatura como controvérsias, riscos ou fraquezas de caráter ambiental, social e 

de governança (ASG), que correspondem a fatos corporativos relacionados a estas três 

temáticas veiculados como reflexos do comportamento social “suspeito” e de escândalos 

relacionados a danos ambientais e problemas de governança, que, além de colocar uma 

empresa sob os holofotes da mídia, acabam atraindo a atenção dos investidores e demais 

stakeholders (CARROLL, 1979; KLEIN; DAWAR, 2004; CAI; JO; PAN, 2011; LINDORFF; 

PRIOR JONSON; MCGUIRE, 2012; OIKONOMOU; BROOKS; PAVELIN, 2012; 

KRÜGER, 2015). Esse tipo de notícia, conforme alertam Aouadi e Marsat (2016), gera 
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dúvidas sobre as perspectivas futuras da empresa e constitui um risco para a reputação 

corporativa, o que pode levar ainda a um impacto negativo no valor da empresa. 

Nesse contexto, emerge um questionamento na literatura em torno da justificativa da 

adesão da empresa à responsabilidade social corporativa: se, de um lado, ela seria justificada 

como uma estratégia oportunista da empresa para compensar seu comportamento 

irresponsável em questões relativas às atividades de seu negócio (BRAMMER; 

MILLINGTON, 2005; KOTCHEN; MOON, 2012; DOWLING, 2014); ou se, de outro lado, 

ela tenderia a sinalizar o esforço pela busca por boa reputação e imagem corporativa que 

distanciariam cada vez mais a empresa de envolvimento em ações controversas ou 

socialmente irresponsáveis (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; MCWILLIAMS; SIEGEL, 

2000; FOMBRUN, 2005; SILTAOJA, 2006). 

No primeiro caso, em que a empresa incorpora RSC como estratégia para compensar 

suas ações socialmente irresponsáveis, conforme proposição de Heal (2005), fundamentada na 

teoria econômica de Coase (1937), a RSC se justificaria como uma solução para problemas 

associados a custos sociais. 

Partindo dessa ideia de RSC como capaz de reduzir custos sociais à empresa, existe 

uma diversidade de evidência empírica que compartilha a noção de que as empresas seriam 

penalizadas quando percebidas conduzindo seu negócio de modo conflitante com valores 

sociais (TURBAN; GREENING, 1997; GREENING; TURBAN, 2000; BHATTACHARYA; 

SEN, 2004; WEI; LIN, 2015), a exemplo de escândalos éticos, sociais e ambientais no mundo 

das corporações terem o poder de prejudicar financeiramente até mesmo as maiores 

organizações (MAZUTIS, 2018). Na busca por evitar essa penalização, as empresas 

despertariam o interesse em alinhar sua conduta corporativa às expectativas da sociedade, 

aderindo a ações socialmente responsáveis para minimizar seu impacto socioambiental 

negativo, o que encontra suporte nas teorias institucional e da legitimidade. 

No entanto, a pressão exercida pelos stakeholders sobre a empresa para agregar em 

seus negócios questões relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade social pode levar a 

empresa a prestar contas de suas ações veiculando apenas informações positivas acerca de sua 

ação social, evitando a disseminação de informações negativas de sua conduta, o que acaba 

representando um incentivo para as empresas de repassar falsas informações na busca por 

promover sua reputação e visibilidade no mercado (DARBY; KARNI, 1973; LAUFER, 2003; 

RISCHKOWSKY; DÖRING, 2008; WINDOLPH, 2011). 

Essa tentativa da empresa de não só encobrir informações negativas de suas ações de 

impacto socioambiental, mas também divulgar de forma simbólica e inconsistente 
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informações sobre questões de RSC, reflete o risco de seu comportamento oportunista, 

conhecido na literatura sob as hipóteses de greenwashing e window dressing, através das 

quais, além de tornar as iniciativas de RSC menos eficazes, legitimam negócios 

“questionáveis” e “ludibriam” os stakeholders em relação ao real compromisso da empresa 

com RSC (VAN MARREWIJK, 2003; SCALET; KELLY, 2009; CAI; JO; PAN, 2011; JO; 

NA, 2012). 

Weaver, Trevino e Cochran (1999) e Griffin e Weber (2006) fornecem uma visão 

teórica de que window dressing é uma atividade estrategicamente determinada pela empresa, 

segundo a qual a RSC assume pouco valor estratégico na tomada de decisão central e só se 

tornaria uma preocupação em fases posteriores do processo de comunicação externa da 

empresa, quando a reputação é melhor gerenciada e criada. Nesse sentido, o 

comprometimento com a RSC propriamente dito é evitado, resultando em inconsistências 

entre a verdadeira postura da empresa em relação à RSC e sua divulgação relatada ao público. 

A prática do window dressing, portanto, pode ser vista como uma atividade voltada para 

alterar as percepções do público, comunicando um comportamento socialmente responsável 

positivo, ao mesmo tempo em que rejeita a internalização de políticas eficazes de RSC. 

Esse tipo de comportamento oportunista, entretanto, poderia ser evitado a partir da 

avaliação externa de RSC da empresa pelos índices e ratings de sustentabilidade, pois 

encorajariam empresas “virtuosas” a perseverar em suas práticas de RSC (PARGUEL; 

BENOÎT-MOREAU; LARCENEUX, 2011), tendo em vista que, ao incorporar RSC como 

estratégia de sinalização de boa reputação e imagem corporativa, a empresa estaria mais 

disposta a evitar o envolvimento em ações consideradas controversas que refletem um 

comportamento corporativo negligente em RSC (BEUREN; SANTOS; GUBIANI, 2012; 

ABDULLAH; AZIZ, 2013; SOUZA; VALADÃO JÚNIOR; MEDEIROS, 2017). 

Ratifica-se, portanto, que essa intenção da empresa de um compromisso efetivo com 

RSC seria um reflexo de sua avaliação externa por índices de RSC que capturam seu 

desempenho em sustentabilidade e oferecem aos stakeholders informações mais consistentes 

do engajamento da empresa em RSC, reduzindo a assimetria informacional. 

Dessa forma, o presente estudo segue a linha de abordagem predominante, oposta à 

visão teórica de window dressing que estabelece a avaliação da empresa por índices de 

responsabilidade social corporativa como estratégia de benchmark que sinaliza boa reputação 

e imagem corporativa, opostamente ao envolvimento da empresa avaliada por esses índices 

em ações consideradas “duvidosas” em seu negócio, que afetam negativamente a gestão da 

relação com stakeholders. 
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A ideia é que os índices e ratings que avaliam empresas externamente segundo 

critérios de RSC tendem a refletir maior abrangência e consistência na redução da assimetria 

informacional entre stakeholders, comparativamente ao que apenas é sinalizado pela própria 

empresa sobre sua orientação em sustentabilidade e RSC por meio de informações divulgadas 

a partir de seus relatórios elaborados internamente, em especial quando estes não seguem 

padrões de qualidade de divulgação. 

Nesse sentido, com base na Teoria da Legitimidade, a avaliação externa da empresa 

por índices e ratings seria menos enviesada à tendência de encobrir informações negativas 

que refletiriam, na prática, ações socialmente irresponsáveis da empresa, especialmente 

quando a empresa se apresenta bem avaliada em termos de desempenho em sustentabilidade e 

RSC nos índices, uma vez que as iniciativas de RSC de empresas avaliadas nesses índices são 

intrinsecamente “boas” e que, consequentemente, essas empresas que implementam tais 

iniciativas devem colher benefícios em termos de medidas de desempenho, em que o valor 

econômico da RSC, neste contexto, passa a ser plenamente justificado (ECCLES; 

IOANNOU; SERAFEIM, 2014; TAYLOR; VITHAYATHIL; YIM, 2018). 

Propõe-se, assim, a primeira hipótese do estudo, de que empresas melhor avaliadas em 

índices de RSC, que representam um benchmark em sustentabilidade e responsabilidade 

empresarial, encontram-se mais distanciadas de questões socialmente irresponsáveis, uma vez 

que os índices e ratings de RSC conferem mais legitimidade às empresas quanto à sua postura 

responsável e comprometida com questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. 

Além disso, aumenta a possibilidade de os stakeholders exercerem mais pressão para 

que as empresas bem avaliadas em índices e ratings mantenham um status superior de 

benchmark do compromisso com RSC, forçando-as a evitarem uma conduta irresponsável. 

Em contrapartida, empresas que não são avaliadas ou que enfrentam piores avaliações em 

ratings de RSC estariam mais propensas a incorrer em ações sociais controversas, levando-as 

ao comprometimento de sua reputação e legitimidade perante seus stakeholders. 

Hipótese 1: Empresas melhor avaliadas em índices de RSC estão menos envolvidas em 

controvérsias relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança. 

2.4.2  Potencial de agressividade ambiental 

É perceptível que as mais variadas atividades desenvolvidas pelas empresas acabam 

interferindo e provocando danos em níveis diferenciados ao meio ambiente, ao mesmo tempo 

em que a crescente preocupação da sociedade com questões de responsabilidade ambiental 
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resulta em pressões significativas sobre as empresas ao exigir destas uma postura cada vez 

mais voltada para a eliminação ou redução dos impactos de suas atividades sobre o meio 

ambiente. 

No contexto brasileiro, destaca-se a Lei nº 10.165/2000, que trata da Política Nacional 

do Meio Ambiente, classificando as atividades de determinados setores econômicos por 

potencial de impacto ambiental, que é categorizado em três níveis: pequeno, médio e alto 

impacto ambiental. Destaca-se a relevância desta classificação, ao tornar claro ao mercado e 

às empresas como cada atividade econômica está sendo considerada pela legislação em 

relação ao meio ambiente e quais suas obrigações para manter padrões de qualidade do 

processo produtivo que lhes permitam prevenir e dirimir os danos ambientais 

(CRISÓSTOMO; SOUZA; PARENTE, 2012; VIANA JUNIOR; CRISÓSTOMO, 2016; 

COSTA; CRISÓSTOMO, 2017). 

Para a classificação das atividades com potencial de agressividade ambiental ou não, 

este estudo considera como agressivas ao meio ambiente as atividades definidas como 

potencialmente poluidoras pela Lei 10.165/2000 (identificadas pela Lei), tendo em vista a 

intensidade de utilização de recursos naturais e de poluição, enquanto que as atividades não 

abrangidas pela lei não são consideradas como ambientalmente agressivas (não identificadas 

pela Lei). 

Embora estudos recentes enfatizem a importância da RSC em setores controversos ou 

de maior criticidade ambiental, a questão de que as empresas destes setores podem se tornar 

socialmente responsáveis, no entanto, permanece em grande parte sem resposta, não sendo 

possível entender completamente por que e como as empresas de setores com grande 

potencial de impacto ambiental ganham ou se infiltram na legitimidade por meio do 

engajamento da RSC (FRYNAS, 2005; PALAZZO; RICHTER, 2005; BYRNE, 2010; CAI; 

JO; PAN, 2011). 

De outra forma, tem sido destacado na literatura que o mais elevado nível de 

responsabilidade ambiental que a empresa está disposta a assumir através de uma postura 

ambientalmente correta pode ser motivado pela maior pressão exercida por parte do entorno 

social, conforme previsto pelo enfoque stakeholder (FREEMAN; MCVEA, 2001; ROVER et 

al., 2012), assim como da mais enfática pressão do entorno legal e institucional sobre as 

empresas (CRISÓSTOMO; SOUZA; PARENTE, 2012; VIANA JUNIOR; CRISÓSTOMO, 

2016; FELDMAN; PEREZ, 2009). Além disso, a busca por legitimidade e melhor reputação 

também representa uma forte motivação para o aperfeiçoamento da responsabilidade 

ambiental empresarial (LINDBLOM, 1994; ADAMS, 2002). 
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Nesse sentido, é possível que empresas com condições semelhantes com relação ao 

seu potencial de interferência e impacto poluidor no meio ambiente, determinadas pela Lei 

10.165/2000, tenham mais intensa preocupação em legitimar suas iniciativas de RSC do que 

as empresas de outros setores, pois tendem a estabelecer um relacionamento mais estreito com 

o meio, além de serem mais pressionadas pelos stakeholders, o que as impulsiona a 

desenvolver estratégias e competências de responsabilidade ambiental em seus negócios, além 

de, eventualmente, terem o valor da empresa ampliado e o risco da firma reduzido (CAI; JO; 

PAN, 2011; JO; NA, 2012), permitindo-lhes ser reconhecidas e legitimadas pelo mercado, 

que tende a avaliar, positivamente, através de índices de RSC, seu desempenho social e 

ambiental. 

Por outro lado, embora as empresas de setores mais ambientalmente agressivos 

direcionem recursos e esforços para se engajarem em RSC a fim de obterem licença social 

para operar na busca por refletirem os mesmos valores da sociedade (CARROLL; 

SHABANA, 2010; AOUADI; MARSAT, 2016), por conta de seu maior potencial de impacto 

ambiental, encontram-se mais propensas a incorrer em controvérsias ou incidentes com 

conotação negativa, o que acaba ameaçando sua legitimidade organizacional (PALAZZO; 

SCHERER, 2006). 

Nesse segmento, é mais propício que empresas com elevado potencial de impacto 

ambiental anunciem publicamente seu engajamento positivo de RSC, evitando normalmente 

abordar seus eventos negativos de RSC, o que é explicado pela abordagem do window 

dressing, segundo a qual os gestores das organizações não têm a verdadeira intenção de usar a 

RSC como estratégias de longo prazo para adaptar seus principais negócios; nem de usar a 

RSC como esforços contínuos para reduzir seu impacto negativo e como processos de 

melhoria de transparência para seus produtos e impactos (GOEL; THAKOR, 2008; SCALET; 

KELLY, 2009; CAI; JO; PAN, 2011). Desse modo, é possível que o engajamento em RSC 

por empresas de setores ambientalmente mais agressivos venha a constituir-se numa tentativa 

desconfiada de "fachada" para legitimar negócios “questionáveis” e “enganar” stakeholders 

(CAI; JO; PAN, 2011). 

Além disso, devido às suas consequências danosas e prejudiciais ao meio ambiente e à 

sociedade, as empresas desses setores afetam os stakeholders de maneira mais profunda, o 

que leva suas iniciativas de RSC a serem diferentes (DU; VIEIRA, 2012; REAST et al., 

2013). 

Hipotetiza-se, assim, que a mais elevada criticidade ambiental da atividade da empresa 

pode lavá-la a ter ação ambiental mais efetiva, com reflexo em mais elevado nível de 
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avaliação em índices de RSC. No entanto, empresas de setores de atividade mais 

ambientalmente agressivos tendem a ser mais sensíveis ao envolvimento em controvérsias 

ASG, em virtude tanto do ambiente mais propício de assumir comportamento oportunista 

reforçando a abordagem de window dressing, como da forte propensão de causarem maiores 

danos socioambientais, a exemplo de indústrias extrativistas, tais como mineração, petróleo e 

gás, e indústria química (RANÄNGEN; ZOBEL, 2014; RODRIGO; DURAN; ARENAS, 

2016). Dessa forma, este estudo propõe que existe uma relação tanto entre potencial de 

agressividade ambiental e avaliação em índices de RSC, quanto entre potencial de 

agressividade ambiental e controvérsias ASG, sendo decomposta nas seguintes hipóteses: 

Hipótese 2a: Empresas de setores com potencial de impacto ambiental são melhor 

avaliadas em índices de RSC. 

Hipótese 2b: Empresas de setores com potencial de impacto ambiental estão mais 

envolvidas em controvérsias relacionadas a questões ambientais, sociais e 

de governança. 

2.4.3  Disclosure de RSC em padrões da GRI 

A despeito da natureza ainda predominantemente voluntária do disclosure de RSC e 

sustentabilidade empresarial, somada à ausência de regras específicas consolidadas a respeito 

do modo de execução e formato do disclosure, cada vez mais diversas organizações têm 

empreendido esforços para prestar contas de suas atividades de RSC, em atendimento às 

demandas informacionais de um público amplo de stakeholders, à busca de legitimidade e à 

promoção de sua imagem e reputação (SIEW, 2015; VIANA JUNIOR; CRISÓSTOMO, 

2016; COSTA; CRISÓSTOMO, 2017; CRISÓSTOMO; PRUDÊNCIO; FORTE, 2017). 

Os stakeholders precisam de informações de boa qualidade para avaliar o desempenho 

em RSC da empresa a fim de se certificarem se este desempenho encontra-se alinhado a seus 

interesses (ROGERS; WRIGHT, 1998). É nesse contexto de atendimento a uma crescente 

demanda informacional de maior qualidade pelos stakeholders que emerge a Global 

Reporting Initiative (GRI), uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997, com o 

propósito de desenvolver modelos de relatórios de sustentabilidade para possibilitar um 

processo analítico de divulgação da RSC. 

As diretrizes da GRI propõem a elaboração de forma organizada de relatórios de 

sustentabilidade, direcionada ao envolvimento de vários stakeholders, através da adoção de 

princípios e indicadores para a adequada mensuração e divulgação da performance 
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econômica, ambiental e social da empresa, em atendimento aos três eixos do Triple Bottom 

Line para o desenvolvimento sustentável. 

A GRI produziu cinco gerações de diretrizes para relatórios (G1, G2, G3 e G4 e GRI-

Standards) desde sua implementação em 2000. Destaca-se que o G4, que começou a ser 

disseminado nas organizações a partir de 2013, tendo validade até junho de 2018, estabelece 

dois guias principais para seguir suas diretrizes: (1) Princípios de Relato e Informações 

Padrão, que descrevem princípios de relatórios, divulgadores padrão e critérios que uma 

organização deve utilizar para preparar seu relatório de sustentabilidade; e (2) Manual de 

Implementação, que explica como aplicar os princípios de relatório, preparar as informações a 

serem divulgadas e interpretar conceitos das diretrizes (SETHI; ROVENPOR; DEMIR, 

2017). Em sua versão mais atual de diretrizes, o GRI-Standards começou a ser publicado 

pelas empresas em 2016, apresentando os seguintes níveis de aderência, que refletem até que 

ponto a estrutura de relatórios de sustentabilidade da GRI e as suas diretrizes foram aplicadas 

a um relatório: In accordance-core e In accordance-comprehensive indicando, 

respectivamente, que o relatório foi preparado de acordo com as normas da GRI seguindo a 

opção principal e abrangente; e GRI-Referenced indicando relatórios que usam padrões GRI 

individuais ou partes de seu conteúdo para relatar informações de sustentabilidade e, portanto, 

não podem alegar que o relatório foi preparado, em sua integralidade, de acordo com as 

normas da GRI (GRI, 2018). 

Em suas diretrizes, a GRI defende os princípios de transparência, inclusão, 

auditabilidade, integralidade, relevância, contexto de sustentabilidade, precisão, neutralidade, 

comparabilidade, clareza e pontualidade como aspectos cruciais para melhorar a qualidade do 

relatório de sustentabilidade (MORONEY; WINDSOR; AW, 2011; GRI, 2016). 

Nesse sentido, o modelo de relatório da GRI permite extrair dados da evidenciação 

socioambiental das empresas, gerar informações relevantes aos usuários, melhorar o 

gerenciamento do desempenho de RSC e auxiliar na tomada de decisão no sentido de 

identificar as práticas que podem ser melhoradas (DOMENICO; TORMEM; MAZZIONI, 

2017). 

A divulgação da RSC em padrões internacionais da GRI leva as empresas a terem 

mais visibilidade e maior transparência perante seus stakeholders, fazendo com que sejam 

melhor avaliadas externamente por índices e ratings de RSC. O fato de a empresa adotar 

padrões de qualidade de divulgação de seus relatórios de sustentabilidade por meio da adesão 

às diretrizes da GRI assegura mais legitimidade no relato da empresa de suas reais ações e 

práticas de RSC, o que tornaria mais difícil a tentativa de a empresa encobrir seus impactos 
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negativos sobre os diversos stakeholders, dificultando que o relatório de sustentabilidade 

possa ser considerado um “simulacro” do comportamento da firma que poderia ser usado para 

mascarar problemas reais de RSC (BOIRAL, 2013), uma vez que a divulgação segundo 

padrões de qualidade GRI permitiria maior consistência do relato. 

De acordo com um estudo recente conduzido por um dos parceiros de dados da GRI, o 

Governance and Accountability Institute (2017), empresas que relatam questões de 

sustentabilidade usando a estrutura da GRI fornecem relatórios de maior qualidade. Isso 

indica que informações de maior qualidade levam a uma melhor tomada de decisões por parte 

da empresa, investidores e outros stakeholders, o que pode ajudar tanto a impulsionar o 

resultado final da empresa quanto o desenvolvimento sustentável (G&A, 2017). 

Ao adotar meios alternativos de construção de relatórios para divulgação de suas 

práticas de RSC, sem seguir melhores padrões que imprimam maior qualidade para 

elaboração de seus relatórios de sustentabilidade, as empresas poderiam assumir um 

comportamento oportunista mais propenso a não relatar ou encobrir suas ações que podem 

impactar negativamente a sociedade e o ambiente natural, e até mesmo aproveitar-se da 

oportunidade para exagerarem suas credenciais sociais e ambientais sem qualquer intenção 

genuína de mudar (ALBERS; GÜNTHER, 2010; BILBAO-TEROL et al., 2017), o que 

também traria impactos negativos na relação com stakeholders. 

Desse modo, o uso das diretrizes GRI pode ser visto como um importante sinal para a 

qualidade do relatório de RSC, já que a GRI tenta sugerir a publicação de aspectos-chave de 

RSC, além de proporcionar uma análise mais compreensiva do relatório, sendo as diretrizes 

amplamente disseminadas tanto nas corporações quanto na pesquisa acadêmica, o que confere 

superioridade e legitimidade aos relatórios baseados na GRI (BROWN; GUIDRY; PATTEN, 

2009; BOUTEN et al., 2011; MORONEY; WINDSOR; AW, 2011; NIKOLAEVA; BICHO, 

2011; SEARCY; ELKHAWAS, 2012; CLARKSON et al., 2013; TOPPINEN; 

KORHONEN‐KURKI, 2013; BONILLA-PRIEGO; FONT; PACHECO-OLIVARES, 2014; 

PLUMLEE et al., 2015; SIEW, 2015; KASPEREIT; LOPATTA, 2016; BILBAO-TEROL et 

al., 2017; COSTA; CRISÓSTOMO, 2017; CRISÓSTOMO; PRUDÊNCIO; FORTE, 2017). 

Esse aspecto de adoção de padrões de divulgação da GRI que sinaliza maior qualidade 

dos relatórios pode mostrar-se relevante como um mecanismo de legitimação social perante 

os stakeholders que, por sua vez, pode proporcionar melhor avaliação externa da RSC da 

empresa pelas agências de ratings, tendo em vista que a implementação dos indicadores GRI 

tende a aumentar o rigor e a confiabilidade do processo de relato da RSC (DANDO; SWIFT, 

2003; DIOUF; BOIRAL, 2017; MYNHARDT; MAKARENKO; PLASTUN, 2017).  
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Vale ressaltar que, além da própria adesão às diretrizes da GRI já sugerir aspecto 

relevante da qualidade do disclosure, o crescente número de relatórios auditados e o 

movimento inicial em direção à adoção de relatórios integrados corroboram para ressaltar 

mais ainda a qualidade das informações fornecidas pelos relatórios de sustentabilidade 

(BARTH et al., 2017; CRISÓSTOMO; PRUDÊNCIO; FORTE, 2017; OSHIKA; SAKA, 

2017). Por meio de suas diretrizes, a GRI recomenda asseguração externa, através de 

auditorias, para melhorar a qualidade dos relatórios de sustentabilidade, a fim de proporcionar 

credibilidade em benefício dos stakeholders (MORONEY; WINDSOR; AW, 2011). Desse 

modo, as empresas que buscam aumentar a credibilidade de seus relatórios de sustentabilidade 

e construir sua reputação corporativa têm maior probabilidade de ter seus relatórios de 

sustentabilidade assegurados (SIMNETT; VANSTRAELEN; CHUA, 2009). 

Destaca-se ainda que a produção de relatórios integrados tem representado uma 

tendência de disseminar conjuntamente o disclosure de RSC e sustentabilidade com o 

disclosure da informação econômica-financeira (CHENG et al., 2014; DE VILLIERS; 

RINALDI; UNERMAN, 2014; STUBBS; HIGGINS, 2014; CRISÓSTOMO; PRUDÊNCIO; 

FORTE, 2017; GRI, 2017; IIRC, 2017; OSHIKA; SAKA, 2017). A GRI tem sido um forte 

defensor de relatórios integrados, colaborando ativamente em parceria com o Integrated 

Reporting Council (IIRC) no desenvolvimento desse tipo de relatório que, ao incorporar 

informações relevantes de sustentabilidade juntamente com informações financeiras, fornece 

às organizações relatoras uma perspectiva ampla sobre os riscos (GRI, 2017). Além disso, a 

GRI destaca que os aspectos e indicadores dentro do G4 representam um ponto de partida 

importante para garantir que métricas robustas de sustentabilidade sejam incluídas nos 

relatórios integrados. 

Desse modo, empresas que tendem a adotar as diretrizes da GRI para elaboração de 

seu relatório de sustentabilidade, imprimindo-lhe com isso maior qualidade da informação, 

assim como aquelas que também auditam seus relatórios e adotam o modelo de relato 

integrado, são mais propensas à melhor avaliação externa em índices de RSC, pois garantem, 

frente aos stakeholders, mais legitimidade e transparência quanto à prestação de contas de 

suas atividades de RSC. 

Por outro lado, existem diversas críticas ao modelo de relatório da GRI, especialmente 

por ter limitações que dificultam sua adaptação a todos os tipos de empresas, sendo as mais 

evidenciadas: ausência de padronização na divulgação de informações, impedindo a 

realização de benchmark; detalhamento insuficiente das informações, impossibilitando a 

identificação dos impactos das organizações sobre condições sociais; ausência de indicadores 



52 
 

integrados e reducionismo da sustentabilidade para as três dimensões do Triple Bottom Line 

(TBL); modelo focado na necessidade das grandes empresas, fazendo com que stakeholders 

de menor destaque não recebam a mesma atenção; dificuldades apresentadas pelas empresas 

na utilização do modelo de relatório proposto, devido principalmente à difícil interpretação 

dos indicadores e o aspecto genérico e conflitante do relatório global em relação ao aspecto 

local; dificuldades em produzir um modelo de relatório final claro, conciso e objetivo; 

avaliação de relatórios com base na quantidade de indicadores reportados, não na qualidade 

do relatório; e existência de indicadores pouco relevantes ou não aplicáveis à empresa 

(BROWN; DE JONG; LEVY, 2009; LOZANO; HUISINGH, 2011; BOIRAL, 2013; 

CAMPOS et al., 2013; QUILICE; CALDANA, 2015). 

Por este ângulo, embora o uso das diretrizes GRI possa ser visto como um importante 

sinal para a qualidade do relatório de RSC, tornar-se-ia propício que as empresas avaliadas 

por índices de RSC pudessem assumir um comportamento oportunista propenso a não relatar 

ou encobrir suas ações que podem impactar negativamente a sociedade e o ambiente natural, 

tendo em vista que os relatórios de RSC podem não revelar a essência real do envolvimento 

em RSC e ocultar o interior “corrompido” por trás de uma “fachada brilhante”, sob a 

perspectiva de window dressing (LAUFER , 2003; SIMS; BRINKMANN, 2003). 

Isso levanta a discussão de que mais e mais corporações estão em risco pelo que dizem 

em público e o que de fato fazem no mundo real, em que "aquilo que elas dizem" pode ser 

mostrado como RSC, enquanto que "o que elas fazem" pode ser equiparado a ISC (SONG, 

2014), cuja lacuna pode equiparar-se à diferença entre a retórica gerencial e a realidade 

empresarial. Além disso, parte importante dos impactos das empresas na sociedade e no meio 

ambiente não são totalmente integrados na GRI, e as empresas podem escolher, entre 

diferentes níveis de conformidade da GRI, aqueles de menor nível e, assim, reduzirem a 

qualidade e transparência dos relatórios (ADAMS, 2004). 

Nesse sentido, embora empresas avaliadas externamente em índices de RSC utilizem 

as diretrizes da GRI para prestar contas de suas ações de RSC como instrumento para garantir 

transparência e legitimidade social, sugere-se que existe uma aproximação dessas empresas da 

propagação de questões socialmente irresponsáveis, tendo em vista essa limitação de a GRI 

não contemplar de forma adaptativa todas as especificidades de empresas e setores, nem de 

integrar grande parte dos impactos das empresas na sociedade e no meio ambiente. Dessa 

forma, este estudo propõe que existe uma relação tanto entre aderência às diretrizes da GRI e 

avaliação em índices de RSC, quanto entre aderência às diretrizes da GRI e controvérsias 

ASG, sendo decompostas nas seguintes hipóteses: 
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Hipótese 3a: Empresas que, além de divulgarem suas ações de RSC usando as diretrizes 

da GRI, também adotam o formato de relatório integrado e auditam seus 

relatórios, são melhor avaliadas externamente por índices e ratings de RSC. 

Hipótese 3b: Empresas que divulgam suas ações de RSC usando as diretrizes da GRI 

estão mais propensas ao envolvimento em controvérsias relacionadas a 

questões ambientais, sociais e de governança. 

2.5  Convergência de avaliação da empresa em índices de RSC 

Os índices e ratings de responsabilidade social disseminados publicamente assumem 

uma importância ainda maior quando se considera que a gestão pode utilizá-los como critério 

de resposta à crescente pressão de vários stakeholders sobre questões sociais (CRILLY; 

ZOLLO; HANSEN, 2012). Nesse sentido, Chatterji et al. (2015) alertam para a possibilidade 

de as classificações por meio de rankings e ratings não serem realmente válidas, o que as 

tornariam impossibilitadas de identificar consistentemente empresas socialmente 

responsáveis, impedindo a disseminação dos benefícios hipotéticos da RSC. 

Além disso, os investidores enfrentariam sérios desafios se as métricas forem 

inválidas, tendo em vista que, para poder investir em empresas responsáveis, utilizam os 

índices e ratings como um padrão de mensuração para aplicar de forma consistente em seu 

processo de tomada de decisão (ENTINE, 2003; RICHARDSON, 2011). Em caso de 

inconsistência dessas métricas de avaliação, o investimento socialmente responsável não 

direcionaria o capital para as empresas mais responsáveis, dado que as agências que 

classificam o desempenho social das empresas não estariam conseguindo discernir quais 

empresas são de fato socialmente responsáveis (DELMAS; ETZION; NAIRN-BIRCH, 2013; 

CHATTERJI et al., 2015). 

Nesse contexto, levando em consideração a multiplicidade de metodologias adotadas 

por agências de rating para avaliar a empresa segundo critérios de responsabilidade social 

corporativa, tem emergido na literatura o questionamento em torno da validade de 

convergência entre as propostas de mensuração de vários índices, ratings e rankings de RSC 

que têm sido utilizados numa variedade de estudos empíricos como métricas para o construto 

de RSC (SCHÄFER et al., 2006; FOWLER; HOPE, 2007; SCHRÖDER, 2007; SANDBERG 

et al., 2008; BESSIRE; ONNÉE, 2010; CHATTERJI; TOFFEL, 2010; WINDOLPH, 2011; 

BOUTEN et al., 2014; CHATTERJI et al., 2015; KANG, 2015; SAADAOUI; 
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SOOBAROYEN, 2018), o que, por sua vez, poderia justificar uma diversidade de resultados 

divergentes nos achados destes estudos (BOUTEN et al., 2017). 

Tais divergências na mensuração da RSC por índices e ratings encontradas nos 

achados empíricos têm sido apontadas como uma decorrência da inconsistência que pode 

haver entre as diferentes metodologias adotadas por agências que avaliam externamente 

empresas segundo o seu desempenho em RSC (WINDOLPH, 2011; BOUTEN et al., 2017). 

Uma das principais causas apontadas na literatura para esse viés de mensuração da 

RSC é a própria dificuldade de definição do construto de RSC, que se torna complexo em 

virtude de sua multidimensionalidade (GOND; CRANE, 2008), dado que existe ainda um 

debate contínuo sobre como conceituar a sustentabilidade e RSC no nível corporativo, o que 

faz com que uma miríade de definições com nuances conceituais ainda predomine, 

dificultando a mensuração e operacionalização do construto (VAN MARREWIJK, 2003; 

ROCA; SEARCY, 2012). Além disso, destaca-se que o questionamento da robustez dos 

ratings entre agências provedoras leva em conta o fato de que esses provedores podem não ser 

totalmente transparentes sobre seus métodos ou abordagens de pesquisa, o que tornaria 

bastante inviável estabelecer comparações entre os distintos índices e ratings de RSC 

(CHATTERJI et al., 2015). 

A literatura sobre avaliações externas de RSC de empresas estabelece duas condições 

prévias para a convergência de ratings (DURAND; RAO; MONIN, 2007; ESPELAND; 

SAUDER, 2007; SAUDER; ESPELAND, 2009; HSU; ROBERTS; SWAMINATHAN, 

2012): a “teorização”, que deixa claro exatamente o que os avaliadores avaliam e por que isso 

é importante; e a “comensurabilidade”, que possibilita a comparação entre avaliadores. 

Enquanto que a teorização refere-se à concordância entre avaliadores sobre uma definição 

comum de RSC, a comensurabilidade de RSC representa o grau com que diferentes 

avaliadores mensuram o mesmo construto de maneira similar (CHATTERJI et al., 2015). 

Na emergência dessa discussão em torno da validade convergente da avaliação da 

empresa por índices e ratings de RSC, tendo em vista a crescente avaliação a que têm sido 

submetidas as empresas brasileiras por distintos índices de RSC, assim como a ausência de 

padronização e a presença de discricionariedade relativa às propostas de avaliação desses 

índices, considerando neste estudo as avaliações proporcionadas pelo ISE, MERCO, 

CSRHUB e Thomson como relevantes no cenário atual, por avaliarem uma maior proporção 

de empresas brasileiras comparativamente a outros índices, espera-se que as propostas 

metodológicas dessas diferentes métricas de avaliação externa de responsabilidade social e 

sustentabilidade da empresa apresentem menos divergências quanto mais transparentes e 
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rigorosas forem em termos de teorização e comensurabilidade de RSC para a empresa 

brasileira. 

Desse modo, é esperado que o bom desempenho em RSC de uma empresa avaliada 

por um índice reflita similar desempenho comparativamente a outros índices em que a mesma 

empresa é avaliada, assim como defendido por Dorfleitner, Halbritter e Nguyen (2015), que 

compararam no cenário internacional três distintas abordagens de ratings de RSC que 

avaliavam empresas segundo critérios ASG, o que poderia sinalizar no contexto da empresa 

brasileira a possibilidade de existir certa convergência entre ratings e índices na avaliação da 

RSC. 

Destarte, o fato de a empresa ser avaliada por mais de um índice e de seu desempenho 

em RSC manter o mesmo padrão entre distintos índices apresenta reflexos no fortalecimento 

da legitimidade das organizações por, deste modo, refletirem perante a sociedade e 

stakeholders compromisso consistente com sustentabilidade e responsabilidade social no 

desenvolvimento de seus negócios. Além disso, reforça o argumento de que os índices e 

ratings de RSC representam avaliações legítimas do desempenho da empresa sob aspectos de 

RSC. 

Hipótese 4: Quanto maior a quantidade de índices em que a empresa é avaliada e maior 

a consistência de seu desempenho, por garantir mais legitimidade, maior a 

tendência de a empresa apresentar congruência na avaliação por distintos 

índices de RSC. Nesse sentido, existe uma maior propensão à convergência 

de avaliação da empresa brasileira em índices de RSC. 
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3  METODOLOGIA 

3.1  Tipologia da pesquisa 

Segundo a classificação de Gil (2008), quanto aos objetivos da pesquisa, o presente 

estudo é classificado como descritivo, pois busca identificar a existência de relações entre as 

variáveis que mensuram a avaliação da empresa em índices de RSC, o envolvimento da 

empresa em ações socialmente irresponsáveis, seu potencial de agressividade ambiental e sua 

adesão aos padrões de divulgação da GRI. 

Quanto à natureza dos dados, a pesquisa caracteriza-se como quali-quanti, pois se vale 

da análise de conteúdo prévia com vistas a analisar as metodologias utilizadas por agências de 

ratings que avaliam externamente a empresa brasileira e os relatórios de sustentabilidade das 

empresas para identificar adesão às diretrizes da GRI, com posterior uso de procedimentos 

estatísticos, a fim de investigar a relação que possa existir entre os construtos estudados 

(CRESWELL, 2003). 

Conforme Minayo (2013), o presente estudo qualifica-se como documental quanto aos 

procedimentos empregados, pois se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, 

compreensão e análise dos relatórios de sustentabilidade de empresas e dos relatórios 

fornecidos por agências de ratings acerca da avaliação de empresas brasileiras segundo 

critérios de RSC. 

3.2  População e Amostra 

Do universo de empresas brasileiras avaliadas por índices segundo critérios de RSC, 

que constitui a população do estudo, a amostra consiste em 1.007 observações no período de 

2013 a 2017 referente a 275 empresas brasileiras avaliadas nos índices de RSC que são objeto 

de estudo na pesquisa (ISE, MERCO RP, MERCO RS/GC, CSRHUB e THOMSON ESG), 

conforme destacado na Tabela 1. Justifica-se o período de análise em virtude da 

disponibilidade de informações acerca dos índices de RSC. 

Tabela 1: Descrição da amostra 
Índice 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

ISE 37 40 39 34 34 184 

MERCO RP 100 100 - 100 100 400 

MERCO RS/GC 100 100 - 100 100 400 

CSRHUB 95 101 103 109 110 518 

THOMSON ESG 82 87 84 86 - 335 

SITAWI 75 77 100 100 100 452 

Fonte: elaborado pelo autor a partir das bases ISE, MERCO, CSRHUB e THOMSON (2018). 
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Entre 2013 e 2017, o número total de observações de empresas brasileiras que 

aderiram à carteira ISE foi de 184, enquanto que as avaliações de empresas fornecidas pelo 

MERCO, CSRHUB e THOMSON ESG corresponderam a, respectivamente, 400, 518 e 335 

observações. Cabe esclarecer que no ano de 2015 não houve divulgação do ranking MERCO, 

em que o ranking de 2016 abrangeu os exercícios de 2015 e 2016, enquanto que em 2017 

ainda não havia sido disponibilizada a listagem completa de empresas avaliadas pelo índice 

THOMSON ESG. 

A Tabela 2 apresenta a configuração da amostra do estudo, segregada conforme o 

potencial de impacto de setores elencados pela Lei 10.165/2000, cuja classificação inclui 

setores de baixo, médio e alto impacto ambiental, abrangendo ainda aqueles setores não 

contemplados pela referida Lei, considerados como sem impacto ambiental. 

Tabela 2: Distribuição setorial da amostra por impacto ambiental 
Setor N % 

Sem impacto   

Outros 156 15,49 

Comércio 79 7,85 

Finanças e Seguros 101 10,03 

Software e Dados 23 2,28 

Total Sem impacto  359 35,65 

Baixo impacto    

Construção 53 5,26 

Total Baixo impacto  53 5,26 

Médio impacto    

Energia Elétrica, água e saneamento 125 12,41 

Alimentos e Bebidas 70 6,95 

Veículos e peças automotivas 79 7,85 

Telecomunicações 35 3,48 

Tabaco e cigarro 5 0,50 

Comunicações 10 0,99 

Eletroeletrônicos 34 3,38 

Têxtil e calçados 15 1,49 

Total Médio impacto  373 37,04 

Alto impacto    

Transporte Serviços 49 4,87 

Química 70 6,95 

Siderurgia & Metalurgia 25 2,48 

Papel e Celulose 29 2,88 

Mineração 18 1,79 

Petróleo e Gás 31 3,08 

Total Alto impacto  222 22,05 

Total 1.007 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Os dados da Tabela 2 mostram uma maior concentração de empresas de setores de 

médio impacto (37,04%), seguidos daqueles setores que não apresentam potencial de impacto 
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ambiental (35,65%). Os setores de alto impacto representam 22,05% da amostra, seguido da 

menor participação dos setores de baixo impacto ambiental. que representam apenas 5,26%. 

3.3  Coleta dos dados  

O Quadro 2 traz um detalhamento dos procedimentos adotados na pesquisa quanto à 

coleta de dados. Como pode ser obsevado, a obtenção de informaçõess acerca da avaliação da 

empresa brasileira em índices de RSC é realizada a partir de relatórios com listagem dos 

rankings e ratings fornecidos pelas agências de avaliação ISE, MERCO, CSRHUB e 

THOMSON a partir de seus websites. 

Quadro 2: Detalhamento da coleta de dados 

Tipo de informação Fonte de dados 

Avaliação da empresa em índices de RSC Relatórios com listagem dos rankings e ratings 

fornecidos pelas agências de avaliação ISE, MERCO, 

CSRHUB e THOMSON em seus websites 

Adesão da empresa às diretrizes da GRI para 

elaboração de seu relatório de sustentabilidade  

Obtida diretamente do banco de dados da Global 

Reporting Initiative (GRI) 

Envolvimento da empresa em questões 

socialmente irresponsáveis 

Relatórios divulgados sobre controvérsias ASG de 

empresas brasileiras pela agência SITAWI Finanças do 

Bem 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A informação acerca da adesão pelas empresas às diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI) para elaboração de seu relatório de sustentabilidade é obtida diretamente do 

banco de dados da GRI. 

Por outro lado, os dados referentes ao envolvimento da empresa em questões 

socialmente irresponsáveis, conhecidas por controvérsias ambientais, sociais e de governança 

(ASG), são obtidos por meio de relatórios divulgados sobre controvérsias ASG de empresas 

brasileiras pela agência SITAWI Finanças do Bem, que tem publicamente divulgado sua 

pesquisa anual sobre essa temática desde 2013 (SITAWI, 2016). 

 Fundada em 2008 com a missão de mobilizar capital para impacto socioambiental 

positivo, a SITAWI Finanças do Bem é uma organização pioneira no desenvolvimento de 

soluções financeiras para o setor social e na análise da performance socioambiental de 

empresas e setores (SITAWI, 2016). 

O monitoramento realizado pela SITAWI captura fatos públicos, rastreáveis e 

documentados, coletados a partir de notícias ou artigos veiculados por jornais e revistas de 

grande circulação, veículos regionais e páginas especializadas em economia, meio ambiente e 

sociedade, relativos a seis temas pertinentes à RSC (comunidades, governança, meio 
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ambiente, trabalhadores, direitos humanos e conduta nos negócios) que tenham impactado ou 

possam vir a impactar negativamente uma empresa, em diferentes graus de severidade (baixo, 

moderado, severo e muito severo). Estes graus de severidade representam o potencial de 

impaco das controvérsias sobre as empresas, do ponto de vista econômico-financeiro, 

comparado com o porte dessas empresas. Em seu relatório de monitoramento, a SITAWI 

busca apresentar uma análise quantitativa e qualitativa, destacando as piores práticas ASG nas 

empresas, os impactos gerados a seus stakeholders e como estes impactos negativos podem 

afetar sua reputação e desempenho econômico. 

Os Quadro 3 e 4 evidenciam, respectivamente, o detalhamento do que representa cada 

grau de severidade e de cada tema avaliado no processo de avaliação das controvérsias ASG 

da empresa brasileira. 

Quadro 3: Graus de severidade das controvérsias ASG 
Grau Descrição 

Baixo Corresponde a controvérsias de menor impacto ou 

com poucos indivíduos impactados. Também inclui 

fatos que ainda se encontram em fase inicial de 

apuração que envolvem penalizações leves em 

comparação ao porte da empresa e quando não se 

pode comprovar a responsabilidade objetiva da 

mesma. 

Moderado Corresponde a controvérsias que representam um 

impacto socioambiental maior, ainda que reversível e 

mitigável, e que geram consequências de valor não 

desprezível quando comparados ao faturamento da 

empresa. Além disso, estão inclusos fatos graves ainda 

em julgamento ou investigação em primeira instância 

e que prejudicam um número limitado de indivíduos.  

Severo Controvérsias que geram impactos negativos de larga 

escala e/ou alta intensidade. Também são 

consideradas decisões finais de órgãos reguladores e 

de instâncias judiciais, multas de valores elevados, 

fraudes e esquemas de corrupção envolvendo grandes 

montantes de capital, trabalhadores e/ou comunidades 

locais afetados. 

Muito severo Controvérsias consideradas raras e referentes aos 

piores cenários socioambientais possíveis, que 

envolvem impactos milionários ou bilionários, grande 

repercussão negativa na opinião pública, danos 

permanentes à imagem da empresa e penalizações que 

colocam em xeque a continuidade das atividades da 

empresa. 

Fonte: SITAWI (2016). 
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Quadro 4: Abrangência dos temas de RSC avaliados pela SITAWI 
Temas Subtemas 

Comunidades Impacto adverso em comunidades 

Governança Conselho de administração 

Auditoria e controles internos 

Acionistas 

Remuneração dos executivos 

Meio ambiente Mitigação de acidentes e poluição 

Biodiversidade 

Recursos hídricos 

Uso de energias 

Emissões atmosféricas 

Gestão de resíduos 

Poluição local 

Impacto ambiental no transporte 

Ciclo de vida dos podutos 

Trabalhadores Gestão das relações trabalhistas 

Participação dos colaboradores 

Processos de reestruturação 

Gestão da carreira 

Remuneração de colaboradores 

Saúde e Segurança 

Jornada de trabalho 

Direitos humanos Respeito aos direitos humanos 

Liberdade de associação 

Não-discriminação 

Trabalho infantil e escravo 

Conduta nos negócios Qualidade e segurança de produtos e serviços 

Informação aos consumidores 

Práticas abusivas 

Responsabilidade na contratação de fornecedores 

Fatores ambientais na cadeia de suprimentos 

Fatores sociais na cadeia de suprimentos 

Prevenção à corrupção 

Prevenção de práticas anticompetitivas 

Transparência nas relações com governo 

 

Fonte: SITAWI (2017). 

3.4  Análise dos dados  

O Quadro 5 detalha os procedimentos adotados na pesquisa quanto à análise de dados, 

tendo em vista o alcance de cada um dos objetivos específicos do estudo. 
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Quadro 5: Detalhamento da análise de dados 

Objetivos específicos Métodos de análise 

1) Analisar o nível de envolvimento em questões controversas, 

que refletem uma conduta socialmente irresponsável, de 

empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC 

Estatística descritiva, testes de 

normalidade, correlação e testes de 

diferença de médias  

2) Analisar o potencial de agressividade ambiental, conforme 

Lei nº 10.165/2000, de empresas brasileiras avaliadas em 

índices de RSC 

Estatística descritiva e testes de 

diferença de médias 

3) Investigar o nível de aderência a padrões de divulgação da 

GRI de empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC 

Estatística descritiva e testes de 

diferença de médias 

4) Detectar o nível de convergência de avaliação da empresa 

brasileira em índices de RSC 

Análise descritiva, testes de 

normalidade e Método replicado 

de Chatterji et al. (2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Com vistas a atender ao primeiro objetivo específico, que é analisar o nível de 

envolvimento em questões controversas, que refletem uma conduta socialmente irresponsável, 

de empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC, serão aplicados, além de análise 

estatística descritiva, testes de normalidade das variáveis e correlação, testes de diferenças de 

médias do grau de envolvimento em questões controversas entre empresas mais bem 

avaliadas por índices de RSC e demais empresas que detêm menor pontuação de avaliação de 

sua performance de RSC, utilizando como parâmetro de corte entre empresas melhor e pior 

avaliadas a mediana obtida para pontuação de cada índice de RSC. 

Com relação ao segundo objetivo específico, cuja proposta é analisar o potencial de 

agressividade ambiental, conforme Lei nº 10.165/2000, de empresas brasileiras avaliadas em 

índices de RSC, além de análise estatística descritiva, será efetuada uma análise comparativa 

setorial através de testes de diferenças de médias, a fim de checar o comportamento do 

desempenho em RSC mensurado pelos índices e do envolvimento em questões controversas, 

em virtude da sensibilidade ambiental de setores de atividades das empresas. 

No que tange ao alcance do terceiro objetivo específico, que consiste em investigar o 

nível de aderência a padrões de divulgação da GRI de empresas brasileiras avaliadas em 

índices de RSC, além de análise estatística descritiva, serão aplicados testes de diferenças de 

médias do desempenho em RSC mensurado pelos índices e do grau de envolvimento em 

questões controversas, em virtude da adesão da empresa às diretrizes da GRI para elaboração 

e divulgação de seus relatórios de sustentabilidade. 
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Por outro lado, para o alcance do quarto objetivo específico, que pretende detectar o 

nível de convergência de avaliação da empresa brasileira em índices de RSC, o estudo propõe 

as seguintes técnicas replicadas do estudo de (CHATTERJI et al., 2015): 

• estabelecer um comparativo entre as metodologias de avaliação dos índices; 

• examinar a participação simultânea de empresas entre índices; 

• calcular a probabilidade de que uma empresa avaliada por um índice de RSC também 

seja avaliada por outros índices; 

• estabelecer análise de correlações entre os índices. 

Quanto à descrição e operacionalização das variáveis do estudo, o Quadro 6 explicita 

cada uma das variáveis. 

Com relação ao envolvimento em ações socialmente irresponsáveis, sua 

operacionalização quanto ao nível de envolvimento da empresa em ações controversas de 

questões ambientais, sociais e de governança (ASG) leva em conta o número anual de eventos 

controversos ASG nos quais a empresa esteve envolvida. 

O nível de agressividade ambiental é mensurado por variável dummy, que considera o 

a segregação de empresas entre setores de atividades classificados como de potencial poluidor 

pela Lei 10.165/2000 e aqueles não contemplados pela Lei. 

No que concerne à aderência às diretrizes da GRI, o estudo propõe duas variáveis 

dummy, uma que considera o grupo de empresas que apenas aderem às diretrizes da GRI e 

outra que considera o grupo de empresas que além de aderir às diretrizes da GRI, também 

audita seus relatórios e os divulga no formato de relatório integrado. 
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Quadro 6: Descrição das variáveis do estudo 
Variável Proxy Operacionalização Fontes de dados Referências 

Envolvimento 

em ações 

socialmente 

irresponsáveis  

Nível de 

envolvimento em 

ações controversas 

de ASG 

Número de eventos controversos 

ASG nos quais a empresa esteve 

envolvida 

Agência 

SITAWI 
- 

Agressividade 

ambiental 

Nível de impacto 

ambiental segundo 

a Lei 10.165/2000 

Variável dummy (“1” quando a 

empresa pertencer a setor de 

atividade classificado como de 

potencial poluidor e “0” quando 

a empresa pertencer a setor não 

classificado pela Lei).  

Classificação 

estabelecida 

pela Lei 

10.165/2000 

Lei 

10.165/2000;  

Crisóstomo; 

Souza e Parente 

(2012); Costa e 

Crisóstomo 

(2017) 

Aderência à 

GRI 

Adesão às 

diretrizes da GRI 

para relatório de 

sustentabilidade 

 

Variável dummy (0-empresa não 

adere às diretrizes da GRI; 1-

empresa adere às diretrizes da 

GRI);  

Variável dummy (0-empresa 

adere às diretrizes da GRI, mas 

não audita seus relatórios nem 

os divulga no formato de 

relatório integrado; 1- empresa 

adere às diretrizes da GRI, 

audita seus relatórios e os 

divulga no formato de relatório 

integrado) 

Banco de dados 

da GRI 

Crisóstomo, 

Prudêncio e 

Forte (2017) 

Avaliação por 

índices e ratings 

de RSC  

Pontuação 

Ranking MERCO  

Logaritmo da pontuação da 

empresa numa escala de 3.000-

10.000 

Relatórios das 

agências de 

índices, ratings 

e rankings de 

RSC (ISE; 

MERCO; 

CSRHUB; 

THOMSON) 

Bouvain, 

Baumann e 

Lundmark 

(2013); 

Odriozola, 

Martín e Luna 

(2015); 

Crisostomo e 

Oliveira (2016); 

Pérez, López e 

Salmones 

(2017); 

Belkhir, 

Bernard e 

Abdelgadir 

(2017) 

Pontuação Rating 

CSRHUB  

Pontuação da empresa numa 

escala de 0-100 

Adesão ao índice 

ISE  

Dummy (0-empresas não 

pertencem ao ISE; 1-empresas 

aderem ao ISE) 

Pontuação Rating 

THOMSON ESG  

Pontuação da empresa numa 

escala de 0-100 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A avaliação da empresa por índices e ratings de RSC leva em conta as pontuações das 

empresas obtidas nos rankings MERCO, rating CSRHUB, rating THOMSON ESG e a sua 

adesão ao índice ISE, operacionalizada como dummy. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1  Análise estatística descritiva das variáveis 

São apresentadas na Tabela 3 as estatísticas descritivas do nível de envolvimento em 

controvérsias, considerando o aspecto do grau de severidade de ações socialmente 

irresponsáveis da empresa brasileira. De uma forma geral, o coeficiente de variação de cada 

variável demonstra haver variabilidade na amostra. 

Tabela 3: Estatísticas descritivas de controvérsias ASG 

Variável N média DP CV mediana mínimo máximo 

Baixo 452 0,947 2,040 2,154 0,000 0,000 16,000 

Moderado 452 1,248 2,839 2,276 0,000 0,000 30,000 

Severo 452 0,558 2,047 3,671 0,000 0,000 23,000 

Muito severo 452 0,060 0,616 10,320 0,000 0,000 9,000 

Total 452 2,812 6,386 2,271 0,500 0,000 72,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

A média do total de controvérsias observadas para a empresa brasileira é de 2,812, 

apresentando o mínimo de 0 controvérsias e o máximo de 72 controvérsias por empresa. 

Controvérsias com moderado grau de severidade apresentam a segunda maior média, de 

1,248, seguida daquelas com baixo grau de severidade, cuja média é de 0,947, sendo as 

controvérsias de grau muito severo as que apresentam menor média, de 0,060. 

Houve empresas detentoras de moderado grau de controvérsias que chegaram a estar 

envolvidas em até 30 controvérsias relacionadas a questões sociais, ambientais e de 

governança, assim como existiram empresas envolvidadas em 23 controvérsias qualificadas 

como de grau severo, enquanto que o máximo de 16 controvérsias de baixo grau de 

severidade e o máximo de 9 controvérsias de grau muito severo foram apresentados por 

empresas brasileiras. 

A Tabela 4 traz as estatísticas descritivas de índices que avaliam quantitativamente a 

RSC da empresa brasileira. De uma forma geral, o coeficiente de variação de cada índice 

demonstra haver pouca variabilidade na amostra. 

Tabela 4: Estatísticas descritivas da avaliação em índices de RSC 
Variável N média DP CV mediana mínimo máximo 

Thomson ESG 335 54,362 17,672 0,325 56,74 6,31 90,86 

MERCO RS/GC 400 4.631,50 1.583,06 0,342 4.465 3.000 10.000 

MERCO RP 400 5.579,12 1.419,45 0,254 5.644 3.000 10.000 

CSRHUB 518 55,198 5,636 0,102   56 36 72 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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O valor médio da pontuação em RSC da empresa pelo rating Thomson ESG 

aproxima-se do apresentado para o rating CSRHUB. Com relação aos rankings MERCO 

RS/GC e MERCO RP, embora apresentem metodologias similares, o segundo apresentou 

uma pontuação média superior ao primeiro. 

Destaca-se que ambos os índices MERCO RS/GC e MERCO RP apresentam iguais 

pontuações mínima (3.000) e máxima (10.000), o que se enquadra na escala de pontuação 

proposta em suas metodologias, ao passo que os índices Thomson ESG e CSRHUB tiveram 

avaliação em RSC mínima de 6,31 e 36,00 e máxima de 90,86 e 72,00, respectivamente, 

numa escala de pontuação de 0 a 100 segundo suas metodologias. 

Aplicaram-se os testes de normalidade de Shapiro-Wilk entre as variáveis, e verificou-

se que estas não seguem uma distribuição normal, uma vez que os testes apontam para 

rejeição da hipótese nula de existência de distribuição normal das variáveis métricas (Tabela 

5). No entanto, aplicou-se a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que cria 

novas variáveis contendo os coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk, tendo 

em vista que, no campo da estimação e transformação de dados, o teste Shapiro-Wilk pode ser 

aplicado para aproximação de uma distribuição normal de dados, técnica também utilizada 

nos trabalhos de (MARTIKAINEN et al., 1995; DORFLEITNER; UTZ, 2012). 
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Tabela 5: Testes de normalidade de variáveis métricas antes e após a transformação de 

dados 

Teste Shapiro-Wilk antes da transformação 

Variável N W z p-value 

merco rp  400 0,973 4,794 0,0000 

ln_ merco rp  400 0,941 6,629 0,0000 

merco rs/gc  400 0,858 8,718 0,0000 

ln_ merco rs/gc 400 0,856 8,759 0,0000 

thomson esg 335 0,972 4,433 0,0000 

csrhub 518 0,993 2,032 0,0211 

total cntrv  452 0,580 11,631 0,0000 

muito severo 452 0,414 12,427 0,0000 

severo  452 0,493 12,078 0,0000 

moderado  452 0,677 11,005 0,0000 

baixo  452 0,734 10,534 0,0000 

Teste Shapiro-Wilk após transformação 

Variável N W z p-value 

merco rp  400 0,999 -2,977 0,9985 

ln_ merco rp  400 0,999 -2,977 0,9985 

merco rs/gc  400 0,999 -2,935 0,9983 

ln_ merco rs/gc 400 0,999 -2,935 0,9983 

thomson esg 335 1,000 -72,171 1,0000 

csrhub 518 1,000 -10,220 1,0000 

total cntrv  452 1,000 -15,239 1,0000 

muito severo 452 0,999 -2,040 0,9793 

severo  452 1,000 -16,470 1,0000 

moderado  452 1,000 -15,963 1,0000 

baixo  452 1,000 16,030 1,0000 

Nota: Transformação de dados realizada que aplica a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que 

consiste na geração de novas variáveis a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk 

obtidos para as variáveis originais. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Destaca-se que após a aplicação da técnica de normalização de Royston (1982), todas 

as novas variáveis, obtidas a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-

Wilk realizado para as variáveis originais, passaram a seguir uma distribuição normal, cujo 

novo teste apresenta que a hipótese testada de presunção de dados normalmente distribuídos 

não pode ser rejeitada a nenhum nível de significância (p-value > 0,01; p-value > 0,05; e p-

value > 0,10). 

Com vistas a identificar a existência de correlação entre as variáveis do estudo, foram 

realizadas análise de correlação (Tabela 6 e Tabela 7) entre os índices de RSC, controvérsias 

ASG e seus graus de severidade. 
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Tabela 6: Matriz de correlação entre as variáveis métricas não normalizadas 

(Correlação de Pearson) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

merco rp 1 1                      

ln_ merco rp 2 0,983 1                    

   0,0000                      

merco rs/gc 3 0,692 0,669 1                  

   0,0000 0,0000                    

ln_ merco rs/gc 4 0,667 0,661 0,990 1                

   0,0000 0,0000 0,0000                  

thomson esg 5 0,363 0,344 0,273 0,235 1              

   0,0004 0,0008 0,0105 0,0286                

csrhub 6 0,174 0,151 0,205 0,162 0,548 1            

   0,0477 0,0856 0,0205 0,0676 0,0000              

ise 7 0,1466 0,1301 0,1263 0,1061 0,5610 0,4417 1      

  0,0033 0,0092 0,0115 0,0339 0,0000 0,0000       

total cntrv  8 0,059 0,064 0,110 0,139 0,197 -0,012 0,071 1         

   0,4988 0,4607 0,2128 0,1171 0,0016 0,8176 0,1301           

muito severo 9 -0,014 0,001 0,027 0,043 0,102 0,002 0,017 0,539 1       

   0,8709 0,9932 0,7609 0,6278 0,1059 0,9666 0,7270 0,0000         

severo 10 0,057 0,066 0,111 0,122 0,116 -0,028 0,022 0,853 0,498 1     

   0,5168 0,4457 0,2106 0,1687 0,0650 0,5910 0,6480 0,0000 0,0000       

moderado 11 0,084 0,083 0,068 0,094 0,215 0,000 0,087 0,949 0,478 0,756 1   

   0,3345 0,3390 0,4470 0,2916 0,0006 0,9959 0,0659 0,0000 0,0000 0,0000     

 baixo  12 0,023 0,027 0,145 0,184 0,205 -0,010 0,076 0,791 0,221 0,467 0,677 1 

   0,7937 0,7608 0,1001 0,0364 0,0010 0,8479 0,1061 0,0000 0,0000 0,000 0,0000   

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

É possível constatar, a partir dos resultados apresentados na Tabela 6, que todos os 

índices de RSC estão positivamente correlacionados, indicando que suas pontuações tendem a 

seguir um padrão de convergência no processo de avaliação do desempenho em RSC da 

empresa brasileira, conforme hipotetizado na quarta hipótese do estudo (Hipótese 4). 

Por outro lado, quando se analisa as controvérsias em relação aos índices de RSC, 

percebe-se que, embora os coeficientes de correlação sejam positivos em sua grande maioria, 

essa correlação positiva mostra-se mais estatisticamente significante (p-value < 0,01) apenas 

para o índice Thomson ESG, o que indica que empresas melhor avaliadas neste índice podem 

estar mais propensas a um maior grau de envolvimento em controvérsias relacionadas a 

questões ambientais, sociais e de governança, que caracterizam uma conduta socialmente 

irresponsável da empresa, diferentemente do esperado de acordo com a primeira hipótese do 

estudo (Hipótese 1). 

Após a aplicação da técnica de normalização de Royston (1982), todas as novas 

variáveis obtidas foram submetidas à matriz de correlação de Pearson, conforme Tabela 7. 
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Tabela 7: Matriz de correlação entre as variáveis métricas normalizadas (Correlação de 

Pearson) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

merco rp  1 1                       

ln_ merco rp  2 0,9998 1                     

   0,0000                       

merco rs/gc  3 0,736 0,736 1                   

   0,0000 0,0000                     

ln_ merco rs/gc 4 0,740 0,740 0,999 1                 

   0,0000 0,0000 0,0000                   

thomson esg 5 0,366 0,367 0,401 0,400 1               

   0,0004 0,0003 0,0001 0,0001                 

csrhub 6 0,164 0,167 0,230 0,229 0,529 1             

   0,0619 0,0582 0,0089 0,0092 0,0000               

ise  7 0,1251 0,1251 0,1350 0,1350 0,5535 0,4423 1           

   0,0123 0,0123 0,0068 0,0068 0,0000 0,0000             

total cntrv 8 0,1759 0,1764 0,1552 0,1528 0,3159 0,0994 0,2118 1         

   0,0421 0,0415 0,0779 0,0826 0,0000 0,0565 0,0000           

muito severo 9 -0,051 -0,051 -0,029  -0,029 0,081 -0,027 0,034 0,279 1       

   0,5556 0,5556 0,7477 0,7401 0,2008 0,5993 0,4756 0,0000         

severo 10 0,083 0,081 0,117 0,118 0,220 0,050 0,185 0,683 0,245 1     

   0,3410 0,3552 0,1869 0,1798 0,0004 0,3376 0,0001 0,0000 0,0000       

moderado 11 0,156 0,157 0,083 0,079 0,295 0,080 0,167 0,869 0,276 0,617 1   

   0,0728 0,0698 0,3506 0,3696 0,0000 0,1257 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000     

 baixo 12 0,122 0,124 0,197 0,1944 0,249 0,016 0,143 0,811 0,196 0,470 0,630 1 

   0,1611 0,1550 0,0245 0,0267 0,0001 0,7576 0,0024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

Nota: Transformação de dados realizada que aplica a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que 

consiste na geração de novas variáveis a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk 

obtidos com as variáveis originais. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Os resultados permitem inferir que todos os índices de RSC estão, de fato, 

positivamente correlacionados, a um nível de significância de 1% para a maioria dos índices, 

de 5% para ise e merco rp e a um nível de 10% apenas para csrhub e merco rp. Tais 

constatações indicam que pode haver uma certa congruência na avaliação do desempenho em 

RSC da empresa brasileira por estes índices de RSC, confirmando a proposição da quarta 

hipóte do estudo (Hipótese 4), ao indicar que a maior quantidade de índices em que empresas 

são avaliadas leva legitimamente as empresas a apresentarem maior congruência e melhor 

padrão de desempenho em RSC. 

Ao se analisar a existência de correlação entre o envolvimento em controvérsias e a 

avaliação em índices de RSC, destaca-se que todos os coeficientes de correlação são 

positivos, e que esta correlação positiva mostra-se estatisticamente significativa entre o total 

de controvérsias e todos os índices que avaliam o desempenho em RSC da empresa brasileira, 
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com níveis de significância de 1% em relação aos índices ise e thomson esg, 5% em relação 

ao índice merco rp e 10% em relação aos índices merco rs/gc e csrhub. 

4.2  Análise do envolvimento em ações socialmente irresponsáveis 

Com a finalidade de responder ao primeiro objetivo específico da pesquisa, que é 

analisar o nível de envolvimento em questões controversas que refletem uma conduta 

socialmente irresponsável de empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC, inicialmente 

a Tabela 8 traz a distribuição anual do envolvimento em controvérsias da empresa brasileira 

por grau de severidade. De uma forma geral, as empresas brasileiras estiveram envolvidas 

num total de 1.271 controvérsias relacionadas a questões sociais, ambientais e de governança 

no período de 2013 a 2017. 

Além disso, destaca-se que 44,37% dessas controvérsias foram consideradas de 

moderado grau de severidade, seguido por 33,67% de baixo grau de severidade. Por outro 

lado, as controvérsias condideradas de grau severo e muito severo correspondem juntas a 

cerca de 22% do total de controvérsias ASG. 

Com relação à evolução anual do envolvimento em controvérsias, é perceptível que de 

2013 a 2015 houve uma tendência de aumento tanto do total de controvérsias quanto dos 

graus de severidade moderado e severo, havendo uma queda dos mesmos nos dois anos 

seguintes. No que tange ao baixo grau de severidade de controvérsias ASG, houve um 

aumento nos biênios de 2013-2014 e 2016-2017. 

Tabela 8: Distribuição do envolvimento em controvérsias por grau de severidade 
 muito severo severo moderado baixo total 

2013 2 35 89 46 172 

% por grau 7,41 13,89 15,78 10,75   

% por ano 1,16 20,35 51,74 26,74   

2014 2 64 122 80 268 

% por grau 7,41 25,4 21,63 18,69   

% por ano 0,75 23,88 45,52 29,85   

2015 11 71 151 58 291 

% por grau 40,74 28,17 26,77 13,55   

% por ano 3,78 24,4 51,89 19,93   

2016 9 51 122 90 272 

% por grau 33,33 20,24 21,63 21,03   

% por ano 3,31 18,75 44,85 33,09   

2017 3 31 80 154 268 

% por grau 11,11 12,3 14,18 35,98   

% por ano 1,12 11,57 29,85 57,46   

Total 27 252 564 428 1.271 

% total 2,12 19,83 44,37 33,67   

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Destaca-se que foi somente no ano de 2015 que o percentual de controvérsias 

consideradas de grau severo superou o de controvérsias de baixa severidade. Além disso, foi 

durante o biênio de 2015-2016 que se observou a maior quantidade de controvérsias de grau 

muito severo. 

A Tabela 9 evidencia o envolvimento em controvérsias de empresas avaliadas nos 

diversos índices de RSC. 

Quando se analisa o percentual de empresas avaliadas por cada índice de RSC em 

relação ao total de empresas que foram monitoradas em relação ao envolvimento em 

controvérsias ASG pela agência SITAWI, identifica-se que o índice CSRHUB foi o que 

apresentou maior proporção de empresas (42,26%) que tiveram questões controversas 

ambientais, sociais e de governança monitoradas, seguidos dos índices Thomson ESG e ISE, 

que representaram, respetivamente,  28,32% e 22,57% do total de empresas monitoradas. 

Tabela 9: Distribuição do envolvimento em controvérsias por índice de RSC 

Índice 

N empresas 

com 

controvérsias 

% em 

ralação ao 

total 

de empresas 

monitoradas 

% em 

ralação 

ao total 

de 

empresas 

da 

amostra 

% em 

relação ao 

total de 

empresas 

no índice 

N 

controvérsias 

Média de 

controvérsias 

por empresa  

% em ralação 

ao total de 

controvérsias 

ISE 102 22,57 10,13 55,43 560 5,49 44,06 

MERCO 

RP 
83 18,36 8,24 20,75 614 7,40 48,31 

MERCO 

RS/GC 
81 17,92 8,04 20,75 598 7,38 47,05 

CSRHUB 191 42,26 18,97 36,87 1.119 5,86 88,04 

Thomson 

ESG 
128 28,32 12,71 38,21 831 6,49 65,38 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

No que se refere ao percentual de empresas envolvidas em controvérsias em relação ao 

total de empresas avaliadas por cada índice no período de 2013 a 2017, observa-se que 

55,43% das empresas avaliadas pelo ISE estiveram envolvidas em algum tipo de controvérsia 

ASG, seguido de 38,21% de empresas avaliadas pelo índice Thomson ESG e de 36,87%, 

referentes a empresas avaliadas pelo índice CRSHUB. 

No entanto, ao analisar a média de controvérsias por empresa para cada índice de 

RSC, os maiores valores são apresentados, respectivamente, pelos índices MERCO RS/GC 

(7,40), MERCO RP (7,38) e CRSHUB (6,49). 

Por fim, através da análise da participação de cada índice de RSC no total de 

controvérsias verificadas no período em estudo, pode-se constatar que o índice CRSHUB foi 
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o responsável pela grande maioria das controvérsias, o equivalente a 88,04% do total, seguido 

pelo índice Thomson ESG, que apresentou 65,38% da totalidade de controvérsias ASG, 

enquanto que a menor participação coube ao índice ISE, responsável por cerca de 44,06% de 

questões controversas. 

Essa elevada participação de empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC em 

questões que refletem uma conduta empresarial socialmente irresponsável tende a demonstrar 

que pode existir falhas por parte dos índices no processo de avaliação do desempenho em 

RSC de empresas, o que repercurte no enfraquecimento da legitimidade tanto dos índices 

quanto da empresa avaliada. 

A Tabela 10 traz um maior detalhamento comparativo do envolvimento em 

controvérsias ASG de empresas avaliadas e não avaliadas por cada índice de RSC. Para isso, 

o nível de controvérsias foi dividido em três grupos: o primeiro refere-se a empresas que 

tiveram ausência de qualquer controvérsia; o segundo corresponde a empresas que 

contabilizaram até duas controvérsias; e o terceiro engloba aquelas que apresentaram mais de 

três questões controversas. 
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Tabela 10: Número de controvérsias por índices de RSC 

 Índice ISE 

 Controvérsias Avaliado Não avaliado 

  N % N % 

nenhuma controvérsia 62 13,72 164 36,28 

até 2 controvérsias 36 7,96 69 15,27 

mais de 3 controvérsias 66 14,6 55 12,17 

total 164 36,28 288 63,72 

 Índice MERCO RSC/GC 

 Controvérsias Avaliado Não avaliado 

  N % N % 

nenhuma controvérsia 48 10,62 178 39,38 

até 2 controvérsias 30 6,64 75 16,59 

mais de 3 controvérsias 52 11,5 69 15,27 

total 130 28,76 322 71,24 

 Índice MERCO RP 

 Controvérsias Avaliado Não avaliado 

  N % N % 

nenhuma controvérsia 51 11,28 175 38,72 

até 2 controvérsias 32 7,08 73 16,15 

mais de 3 controvérsias 51 11,28 70 15,49 

total 134 29,64 318 70,36 

 Índice THOMSON ESG 

 Controvérsias Avaliado Não avaliado 

  N % N % 

nenhuma controvérsia 126 27,94 99 21,95 

até 2 controvérsias 53 11,75 52 11,53 

mais de 3 controvérsias 75 16,63 46 10,2 

total 254 56,32 197 43,68 

 Índice CSRHUB 

 Controvérsias Avaliado Não avaliado 

  N % N % 

nenhuma controvérsia 178 39,38 48 10,62 

até 2 controvérsias 85 18,81 20 4,42 

mais de 3 controvérsias 106 23,45 15 3,32 

total 369 81,64 83 18,36 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Percebe-se que empresas avaliadas pelos índices MERCO RSC/GC e MERCO RP 

apresentam menor nível de controvérsias, considerando os 3 grupos analisados, 

comparativamente a empresas que não foram avaliadas por estes índices. 

Com relação ao índice ISE, apenas para o grupo de mais de 3 controvérsias as 

empresas avaliadas por este índice apresentam percentual superior ao de empresas não 

avaliadas. Já para os índices THOMSON ESG e CSRHUB, as empresas avaliadas por estes 
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apresentam maior nível percentual de controvérsias ASG para os três grupos 

comparativamente àquelas empresas não avaliadas por tais índices. 

Ainda dando continuidade à análise do envolvimento em controvérsias ASG, a Tabela 

11 revela uma evolução anual das controvérsias por índice de RSC. 

Tabela 11: Evolução anual do envolvimento em controvérsias por índice de RSC 
Índice 2013 2014  2015 2016 2017 Total 

ISE 79 153 158 83 87 560 

% anual 45,93 57,09 54,30 30,51 32,46 44,06 

% aumento ano base 2013  93,67 100,00 5,06 10,13  

% aumento anual  93,67 3,27 -47,47 4,82  

MERCO RP 101 179 - 191 143 614 

% anual 58,72 66,79 - 70,22 53,36 48,31 

% aumento ano base 2013  77,23 - 89,11 41,58  

% aumento anual  77,23 - 6,70 -25,13  

MERCO RS/GC 96 189 - 184 129 598 

 % anual 55,81 70,52 - 67,65 48,13 47,05 

% aumento ano base 2013  96,88 - 91,67 34,38  

% aumento anual  96,88 - -2,65 -29,89  

CSRHUB 161 245 256 236 221 1.119 

% anual 93,60 91,42 87,97 86,76 82,46 88,04 

% aumento ano base 2013  52,17 59,01 46,58 37,27  

% aumento anual  52,17 4,49 -7,81 -6,36  

Thomson ESG 148 228 230 225  831 

% anual 86,05 85,07 79,04 82,72  65,38 

% aumento ano base 2013  54,05 55,41 52,03   

% aumento anual  54,05 0,88 -2,17   

Total 172 268 291 272 268 1.271 

% aumento ano base 2013  55,81 69,19 58,14 55,81  

% aumento anual  55,81 8,58 -6,53 -1,47  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Observando-se individualmente o índice ISE, percebe-se que o auge do envolvimento 

em controvérsias ocorreu no biênio 2014-2015, quando registrou aumento de 100% no 

envolvimento em controvérsias em relação ao ano base de 2013. Entretanto, no biênio 

seguinte, 2016-2017, houve uma drástica redução deste aumento, o que o fez retornar ao 

patamar inicial do nível de envolvimento em controvérsias ASG. 

Do mesmo modo, o índice MERCO RP teve nos anos de 2014 e 2016 seu auge no 

envolvimento em controvérsias ASG, com aumentos de 77,23% a 89,11% no envolvimento 

em controvérsias em relação ao ano base 2013, apresentando uma pequena redução em 2017, 
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mas que ainda se manteve superior ao patamar registrado em 2013. Quanto ao índice MERCO 

RS/GC, houve um aumento de 96,88% do número de controvérsias em 2014, seguidos de 

redução experimentada no período seguinte, 2016-2017. 

Com relação aos índices CSRHUB e Thomson ESG, ambos experimentaram aumento 

de mais de 50% no nível de envolvimento em controvérsias ASG no biênio 2014-2015, 

sofrendo uma pequena redução no período seguinte. É válido destacar também que os índices 

CSRHUB e Thomson ESG foram os que apresentaram em todos os anos o maior percentual 

de questões controversas, que ultrapassa o percentual anual de 80%. 

Esse percentual também foi expressivo para os índices MERCO RP e MERCO RS/GC 

em 2014 e 2016, quando ambos alcançaram cerca de 70% do envolvimento anual em 

controvérsias ASG. Para o índice ISE, esse percentual chega a ultrapassar 50% no biênio 

2014-2015. 

Tais resultados fornecem uma visão geral de que todos os índices de RSC que avaliam 

o desempenho em responsabilidade e sustentabilidade da empresa brasileira tiveram suas 

empresas avaliadas bastante envolvidas em questões que refletem uma conduta socialmente 

irresponsável, indicando que os índices de RSC podem estar negligenciando questões 

relevantes no processo de avaliação que podem fragilizar o desempenho em RSC da empresa. 

Além disso, as empresas podem estar encobrindo ações que refletem uma conduta 

oposta aos princípios de RSC, e acabam tirando proveito desta situação ao se promoverem na 

boa avaliação externa proporcionada pelos índices de RSC, o que se alinha à hipótese 

defendida na literatura de window dressing, segundo a qual firmas simplesmente promovem 

atividades de RSC como uma tentativa ou meio para conseguir legitimar negócios 

questionáveis (AMAZEEN, 2011; JO; NA, 2012; KOLK; PEREGO, 2013). 

Avançando um pouco mais na análise do envolvimento em controvérsias ASG, a 

Tabela 12 detalha uma evolução anual das controvérsias por grau de severidade para cada 

índice de RSC. 
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Tabela 12: Distribuição do envolvimento de empresas avaliadas por índices de RSC em 

controvérsias por grau de severidade 

  muito severo severo moderado baixo total 

2013 2 35 89 46 172 

% ano 1,16 20,35 51,74 26,74   

ISE 0 14 40 25 79 

% ISE 0,00 17,72 50,63 31,65   

% ano 0,00 8,14 23,26 14,53   

MERCO RP 0 9 54 38 101 

%MERCO RP 0,00 8,91 53,47 37,62   

% ano 0,00 5,23 31,40 22,09   

MERCO RS/GC 0 10 51 35 96 

%MERCO RS/GC 0,00 10,42 53,13 36,46   

% ano 0,00 5,81 29,65 20,35   

CSRHUB 2 34 82 43 161 

%CSRHUB 1,24 21,12 50,93 26,71   

% ano 1,16 19,77 47,67 25,00   

Thomson ESG 2 33 76 37 148 

%Thomson ESG 1,35 22,30 51,35 25,00   

% ano 1,16 19,19 44,19 21,51   

2014 2 64 122 80 268 

% ano 0,75 23,88 45,52 29,85   

ISE 2 36 73 42 153 

% ISE 1,31 23,53 47,71 27,45   

% ano 0,75 13,43 27,24 15,67   

MERCO RP 1 49 77 52 179 

%MERCO RP 0,56 27,37 43,02 29,05   

% ano 0,37 18,28 28,73 19,40   

MERCO RS/GC 2 49 88 50 189 

%MERCO RS/GC 1,06 25,93 46,56 26,46   

% ano 0,75 18,28 32,84 18,66   

CSRHUB 2 60 112 71 245 

%CSRHUB 0,82 24,49 45,71 28,98   

% ano 0,75 22,39 41,79 26,49   

Thomson ESG 2 58 104 64 228 

%Thomson ESG 0,88 25,44 45,61 28,07   

% ano 0,75 21,64 38,81 23,88   

2015 11 71 151 58 291 

% ano 3,78 24,40 51,89 19,93   

ISE 9 29 85 35 158 

% ISE 5,70 18,35 53,80 22,15   

% ano 3,09 9,97 29,21 12,03   

MERCO RP 0 0 0 0 0 

%MERCO RP 0,00 0,00 0,00 0,00   

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00   
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MERCO RS/GC 0 0 0 0 0 

%MERCO RS/GC 0,00 0,00 0,00 0,00   

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00   

CSRHUB 11 67 130 48 256 

%CSRHUB 4,30 26,17 50,78 18,75   

% ano 3,78 23,02 44,67 16,49   

Thomson ESG 10 64 114 42 230 

%Thomson ESG 4,35 27,83 49,57 18,26   

% ano 3,44 21,99 39,18 14,43   

2016 9 51 122 90 272 

% ano 3,31 18,75 44,85 33,09   

ISE 0 13 39 31 83 

% ISE 0,00 15,66 46,99 37,35   

% ano 0,00 4,78 14,34 11,40   

MERCO RP 9 37 91 54 191 

%MERCO RP 4,71 19,37 47,64 28,27   

% ano 3,31 13,60 33,46 19,85   

MERCO RS/GC 9 36 87 52 184 

%MERCO RS/GC 4,89 19,57 47,28 28,26   

% ano 3,31 13,24 31,99 19,12   

CSRHUB 9 44 108 75 236 

%CSRHUB 3,81 18,64 45,76 31,78   

% ano 3,31 16,18 39,71 27,57   

Thomson ESG 9 41 104 71 225 

%Thomson ESG 4,00 18,22 46,22 31,56   

% ano 3,31 15,07 38,24 26,10   

2017 3 31 80 154 268 

% ano 1,12 11,57 29,85 57,46   

ISE 1 9 21 56 87 

% ISE 1,15 10,34 24,14 64,37   

% ano 0,37 3,36 7,84 20,90   

MERCO RP 2 16 40 85 143 

%MERCO RP 1,40 11,19 27,97 59,44   

% ano 0,75 5,97 14,93 31,72   

MERCO RS/GC 2 16 36 75 129 

%MERCO RS/GC 1,55 12,40 27,91 58,14   

% ano 0,75 5,97 13,43 27,99   

CSRHUB 2 30 65 124 221 

%CSRHUB 0,90 13,57 29,41 56,11   

% ano 0,75 11,19 24,25 46,27   

Thomson ESG 0 0 0 0 0 

%Thomson ESG 0,00 0,00 0,00 0,00   

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total 27 252 564 428 1271 

% total 2,12 19,83 44,37 33,67   
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Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

De 2013 a 2016, constatou-se que a maior fração de empresas avaliadas pelo ISE estiveram 

envolvidas em controvérsias de grau moderado de severidade, seguidas, respectivamente, do 

envolvimento em controvérsias de baixo grau de severidade e de grau considerado severo. 

Apenas em 2017 houve um percentual superior de controvérsias de baixo grau de severidade 

em relação ao de grau moderado. Por outro lado, foi bastante pequeno o percentual de 

envolvimento de empresas do ISE em controvérsias de grau muito severo, o que se observou 

apenas nos anos de 2014, 2015 e 2017. 

Em relação sos índices MERCO RP e MERCO RS/GC, também se observou em todo 

o período que a maior fração de empresas avaliadas por estes índices estiveram envolvidas em 

controvérsias de grau moderado de severidade, seguidas, respectivamente, do envolvimento 

em controvérsias de baixo grau de severidade e de grau considerado severo. Apenas no ano de 

2013, não houve envolvimento dessas empresas em controvérsias de grau muito severo. 

No que tange às empresas avaliadas pelo índice CSRHUB, nos anos de 2013, 2014 e 

2016, constatou-se que uma maior fração de empresas avaliadas por este índice estiveram 

envolvidas em controvérsias de grau moderado de severidade, seguido, respectivamente, do 

envolvimento em controvérsias de baixo grau de severidade, de grau considerado severo e 

muito severo, estando este último presente em todo o período analisado. Em 2015, houve um 

percentual superior de controvérsias de grau severo em relação ao de baixo grau, enquanto 

que em 2017 foi detectado percentual superior de controvérsias de baixo grau de severidade 

em relação ao de grau moderado. 

De forma similar ao constatado para o índice CSRHUB, empresas avaliadas pelo 

índice Thomson ESG também estiveram bem mais envolvidas em controvérsias de grau 

moderado de severidade, seguidas, respectivamente, do envolvimento em controvérsias de 

baixo grau de severidade, de grau considerado severo e muito severo, nos anos de 2013, 2014 

e 2016, enquanto que, em 2015, houve um percentual superior de controvérsias de grau severo 

em relação ao de baixo grau. 

A Tabela 13 permite tecer uma análise mais específica e qualitativa do envolvimento 

em controvérsias ASG a partir de um ranking de empresas brasileiras mais controversas. 
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Tabela 13- Ranking das empresas brasileiras mais controversas 

ano empresa merco 

rp 

merco 

rsc thomson ise csrhub grupo 

total_ 

ctrovs 

 

muito 

sev % sev % modera % baixo % %ano %total 

2015 JBS SA   +  - 3 23 0 0,00 7 30,43 14 60,87 2 8,70 7,90 1,81 

2017 JBS SA     - 3 37 1 2,70 5 13,51 17 45,95 14 37,84 13,81 2,91 

2013 Oi SA   -  - 3 28 0 0,00 12 42,86 13 46,43 3 10,71 16,28 2,20 

2014 Petrobrás + + +  - 3 46 0 0,00 19 41,30 16 34,78 11 23,91 17,16 3,62 

2015 Petrobrás   -  - 3 35 1 2,86 21 60,00 10 28,57 3 8,57 12,03 2,75 

2016 Petrobrás - + +  - 3 27 0 0,00 5 18,52 16 59,26 6 22,22 9,93 2,12 

2017 Petrobrás - +   - 3 31 0 0,00 3 9,68 12 38,71 16 51,61 11,57 2,44 

2015 Vale SA   + + + 3 27 9 33,33 6 22,22 10 37,04 2 7,41 9,28 2,12 

2016 Vale SA - + +  + 3 72 9 12,50 23 31,94 30 41,67 10 13,89 26,47 5,66 

2017 Vale SA - +   + 3 26 1 3,85 5 19,23 8 30,77 12 46,15 9,70 2,05 

  352 21 5,97 106 30,11 146 41,48 79 22,44  27,69 

Nota: (+) representa que a empresa se encontra melhor avaliada no índice de RSC, enquanto que (-) representa que a empresa se encontra pior avaliada no 

índice de RSC, tendo em vista a utilização da mediana obtida para pontuação de cada índice de RSC como parâmetro de corte entre empresas melhor e pior 

avaliadas. O grupo 3 identifica empresas que apresentaram mais de três questões controversas. 
 

         

 Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Os resultados evidenciados na Tabela 13 revelam que apenas quatro empresas 

brasileiras responderam pelos dez maiores envolvimentos em controvérsias ASG do período 

em análise (2013-2017), que em conjunto representou aproximadamente 28% do total de fatos 

controversos apurados no período, dos quais 41,48% correspondem ao grau moderado e 

30,11% ao grau severo.  

Neste ranking, a Petrobrás lidera com uma participação de cerca de 11% do total de 

controvérsias do período, seguida da Vale, que responde por apoximadamente 10% do 

envolvimento em controvérsias, enquanto que JBS e Oi são responsáveis pelo percentual 

restante de 7%. Destaca-se que a Petrobrás figura por quatro períodos consecultivos entre as 

detentoras dos maiores envolvimentos em controvérsias ASG (2014-2017), enquanto que a 

Vale apresenta uma frequência de três períodos consecultivos (2015-2017). 

É possível citar alguns destes fatos controversos nos quais essas empresas tiveram 

envolvimento mais crítico, a partir dos relatórios publicados pela SITAWI. Em 2013, a Oi 

figurou como empresa com maior número de transgressões, sendo 80% destas relacionadas a 

clientes, em virtude das diversas multas que lhe foram aplicadas por problemas na área de 

cobertura, internet banda larga, baixa qualidade dos serviços e não obediência às medidas 

estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL (SITAWI, 2013). Em 

2014, a Petrobrás ocupou o primeiro lugar no número de casos de transgressões, sendo 65% 

destes relacionadas à governança, o que ilustra as consequências da operação Lava Jato da 

Polícia Federal, que vinham fornecendo com regularidade novos fatos relacionados à 

corrupção na estatal. Além disso, os escândalos de corrupção na empresa catalisaram tensões 

em suas relações com trabalhadores, promovendo paralisações e dificuldades nas negociações 

com sindicatos (SITAWI, 2014). 

Com relação ao ano de 2015, a Petrobras apareceu mais uma vez em destaque entre as 

empresas com mais controvérsias, especialmente pelos desdobramentos da Operação Lava 

Jato, cuja exposição negativa permaneceu como no ano anterior, cujo esquema de corrupção, 

envolvendo altos executivos, fornecedores e partidos políticos contribuiu para os mais de 67% 

de controvérsias da empresa no tema governança. Foi seguida pela Vale, cuja posição se deu 

principalmente pelo grave incidente ocorrido em Mariana (MG) com o rompimento das 

barragens da Samarco, da qual é controladora, o que a fez responsável por impactos 

significativos na comunidade local de seu entorno, correspondendo a 74% de suas 

transgressões apenas neste tema. Além disso, apesar do menor número absoluto, a Vale teve o 

maior percentual de controvérsias muito severas (33,33%). Com o terceiro maior número de 

controvérsias, a JBS foi afetada em grande parte por questões trabalhistas, cuja maioria dos 
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casos da companhia (74%) está relacionada à saúde e segurança dos trabalhadores (SITAWI, 

2015). 

O desastre ocorrido em Mariana foi o grande motivo que levou a Vale a saltar de 27 

controvérsias em 2015 para 72 em 2016, sendo a maior parte delas associadas a comunidades 

(57%) e meio ambiente (26,40%). Além de frequentes, estas controvérsias tiveram alto grau 

de severidade (12,50%), já que o incidente gerou impactos de difícil mitigação sobre a 

biodiversidade e comunidades ao longo de mais de 600 km do Rio Doce, além de ter obrigado 

a empresa a trocar gestores, responder a multas e processos administrativos e judiciais e 

paralisar suas operações. Investidores também demandaram reparação pelas perdas oriundas 

da desvalorização de seus investimentos na Vale, utilizando como justificativa as decisões 

finais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e 

da Polícia Federal, que indiciou a companhia (SITAWI, 2016). 

Em 2016, a Petrobras ocupou o segundo lugar, com 27 das controvérsias registradas, 

sendo 74% delas associadas ao tema governança, o que mais uma vez foi reflexo dos 

desdobramentos da Operação Lava Jato, que continuaram sendo a principal razão para as 

controvérsias da empresa que seguiram impactando sua capacidade de captação de recursos 

(SITAWI, 2016). 

Em 2017, a JBS atinge o topo do ranking, após um ano marcado por controvérsias 

ligadas a investigações por pagamentos de subornos a políticos e fiscais sanitários, além das 

supostas irregularidades em financiamentos do BNDES e de casos diversos de infrações à 

legislação trabalhista, que em conjunto geraram impacto reputacional negativo para a 

empresa. Por outro lado, a Vale passa a ocupar o segundo lugar em 2017, cujos 

desdobramentos do desastre socioambiental de Mariana (MG) continuaram a responder pela 

metade das controvérsias da empresa, apesar da redução em relação ao ano anterior. A 

Petrobrás continou a ocupar o terceiro lugar no ranking, cujo principal diferencial foi a maior 

incidência e severidade de controvérsias ambientais como vazamento de efluentes e emissão 

de material, em detrimento de controvérsias ligadas à operação Lava Jato e problemas de 

governança corporativa (SITAWI, 2017). 

Realizando um confronto entre o grande envolvimento dessas empresas em 

controvérsias ASG e sua avaliação nos índices de RSC, constata-se que a JBS esteve entre as 

empresas que apresentaram melhor desempenho em RSC no índice da THOMSON em 2015. 

A despeito do grande envolvimento em controvérsias no período, a Petrobrás conseguiu 

figurar entre as melhores avaliadas em três índices de RSC: MERCO RP em 2014; MERCO 

RSC/GC em 2014, 2016 e 2017; e THOMSON em 2014 e 2016. 
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Entre as quatro empresas brasileiras que responderam pelo maior volume de 

envolvimento em controvérsias ASG, a Vale foi quem conseguiu melhores pontuações em seu 

desempenho de RSC em uma maior quantidade de índices: MERCO RSC/GC em 2016 e 

2017; THOMSON em 2015 e 2016; ISE em 2015; e CSRHUB em 2015, 2016 e 2017. 

Tendo em vista o grande envolvimento constatado de empresas avaliadas pelos índices 

de RSC em questões que refletem uma conduta socialmente irresponsável, o estudo aplica o 

teste de diferença de médias do nível de envolvimento em controvérsias a fim de verificar se 

este é inferior para empresas melhor avaliadas nos índices em relação àquelas de menor 

pontuação do desempenho em RSC nestes índices, conforme proposto na primeira hipótese do 

estudo (Hipótese 1). 

 Os resultados dos testes para cada índice estão expostos na Tabela 14, os quais foram 

realizados em dois momentos: primeiro, com as variáveis originais do nível de controvérsias; 

e segundo, com as novas variáveis obtidas a partir da técnica de normalização de Royston 

(1982). 

Os testes efetuados com as variáveis originais do nível de controvérsias revelam que 

apenas as empresas melhor avaliadas nos índices ISE, MERCO RS/GC e Thomson ESG 

apresentam maior nível do total controvérsias relacionadas a questões ambientais, sociais e de 

governança do que empresas que possuem menor pontuação de avaliação nestes índices. Essa 

diferença mostra-se estatisticamente significante a níveis de 5%, obtidos a partir do teste t, 

para os índices ISE e MERCO RS/GC, e a nível de 1% para o índice Thomson ESG. 

Com relação aos níveis de severidade das controvérsias ASG, as empresas integrantes 

do ISE, que detêm melhor avalição em seu desempenho de RSC, apresentaram níveis 

superiores de envolvimento em controvérsias de grau baixo e moderado, a níveis de 

significância estatística de 5%, quando comparadas com empresas não avaliadas pelo ISE. 

Da mesma forma, empresas que detêm melhor pontuação em seu desempenho de RSC 

no índice MERCO RS/GC também apresentaram níveis mais elevados de controvérsias de 

grau baixo, moderado e severo do que empresas de pior pontuação no índice, a níveis de 

significância estatística de 1% e 10%. 

Destaca-se ainda que o envolvimento em controvérsias ASG de grau baixo, moderado 

e muito severo foi superior e estatisticamente significante a 1% e 10% para empresas melhor 

avaliadas no índice Thomson ESG. 
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Tabela 14: Comparação de médias do nível de envolvimento em controvérsias segundo a 

avaliação em índices de RSC 

Índices 

Melhor avaliada 

no Índice 

Pior avaliada 

no Índice Teste t 

Kruskal- 

Wallis 

Grau de 

severidade N Média N Média p-value p-value 

ISE             

Sem utilização da variável normalizada 

baixo 164 1,152 288 0,829 0,0464 0,0003 

moderado 164 1,573 288 1,063 0,0227 0,0001 

severo 164 0,615 288 0,524 0,2934 0,0001 

muito severo 164 0,073 288 0,052 0,3722 0,8057 

total 164 3,414 288 2,468 0,0440 0,0001 

Com utilização da variável normalizada 

baixo 164 0,013 288 -0,001 0,0015 0,0004 

moderado 164 0,014 288 -0,002 0,0003 0,0001 

severo  164 0,016  288 -0,002 0,0001 0,0001 

muito severo 164 0,004 288 0,000 0,2301 0,5135 

total 164 0,016 288 -0,005 0,0000 0,0001 

MERCO RP           

Sem utilização da variável normalizada 

baixo 61 1,672 73 1,739 0,4451 0,2236 

moderado 61 1,934 73 1,972 0,4767 0,3023 

severo 61 0,704 73 0,931 0,3154 0,7028 

muito severo 61 0,000 73 0,164 0,0962 0,0645 

total 61 4,311 73 4,808 0,3718 0,2739 

Com utilização da variável normalizada 

baixo 61 0,027 73 0,018 0,1761 0,2236 

moderado 61 0,017 73 0,013 0,3155 0,3561 

severo 61 0,010 73 0,012 0,3866 0,8026 

muito severo 61 -0,003 73 0,014 0,0234 0,0645 

total 61 0,022 73 0,015 0,2055 0,2739 

MERCO RS/GC           

Sem utilização da variável normalizada 

baixo 73 2,250 57 0,877 0,0013 0,0357 

moderado 73 2,479 57 1,491 0,0624 0,5319 

severo 73 1,164 57 0,473 0,0594 0,5739 

muito severo 73 0,151 57 0,035 0,1824 0,8493 

total 73 6,041 57 2,877 0,0151 0,2569 

Com utilização da variável normalizada 

baixo 73 0,032 57 0,010 0,0074 0,0357 

moderado 73 0,019 57 0,012 0,2275 0,5248 

severo 73 0,018 57 0,007 0,1424 0,4806 

muito severo 73 0,010 57 0,006 0,3832 0,8493 

total 73 0,025 57 0,013 0,0915 0,2569 

CSRHUB           

Sem utilização da variável normalizada 

baixo 202 1,004 167 0,946 0,3933 0,1533 
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moderado 202 1,321 167 1,377 0,4320 0,0894 

severo 202 0,584 167 0,700 0,3139 0,1484 

muito severo 202 0,103 167 0,030 0,1289 0,9515 

total 202 3,014 167 3,053 0,4785 0,0751 

Com utilização da variável normalizada 

baixo 202 0,007 167 0,002 0,2100 0,1959 

moderado 202 0,007 167 0,002 0,1841 0,1185 

severo 202 0,009 167 0,004 0,1849 0,1771 

muito severo 202 0,002 167 0,001 0,4100 0,9122 

total 202 0,008 167 0,000 0,0506 0,0616 

Thomson ESG           

Sem utilização da variável normalizada 

baixo 141 1,099 113 0,522 0,0021 0,0008 

moderado 141 2,163 113 0,823 0,0003 0,0001 

severo 141 0,950 113 0,548 0,1057 0,0125 

muito severo 141 0,156 113 0,008 0,0554 0,1631 

total 141 4,368 113 1,902 0,0023 0,0001 

Com utilização da variável normalizada 

baixo 141 0,010 113 -0,008 0,0006 0,0009 

moderado 141 0,021 113 -0,006 0,0000 0,0001 

severo 141 0,017 113 0,002 0,0107 0,0172 

muito severo 141 0,006 113 -0,004 0,0872 0,2013 

total 141 0,018 113 -0,012 0,0000 0,0001 

Nota: Transformação de dados realizada que aplica a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que 

consiste na geração de novas variáveis a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk 

obtidos com as variáveis originais. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Por outro lado, os testes efetuados com as novas variáveis do nível de controvérsias, 

obtidas a partir da técnica de normalização de Royston (1982), revelam que, à exceção do 

índice MERCO RP, as empresas melhor avaliadas nos demais índices (ISE, MERCO RS/GC, 

CSRHUB e Thomson ESG) apresentam mais elevado nível do total controvérsias 

relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança do que empresas que possuem 

menor pontuação de avaliação nestes índices, o que evidencia maior robustez de resultados. 

No que concerne à análise dos níveis de severidade das controvérsias ASG após a 

técnica de normalização, é perceptível que para o índice Thomson ESG todos os níveis de 

severidade do envolvimento em controvérsias foram superiores e estatisticamente 

significantes a 1%, 5% e 10% para as empresas melhor pontuadas no índice. De modo similar 

para o índice ISE, também foi verificado que, à exceção do grau muito severo, todos os 

demais níveis de severidade do envolvimento em controvérsias se mostraram superiores e 

estatisticamente significantes a 1% para as empresas integrantes deste índice. Entretanto, para 

o índice MERCO RS/GC somente níveis de controvérsias de grau baixo apresentaram-se 
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como superiores e estatisticamente significantes a 1% para as empresas melhor pontuadas no 

índice. 

Verificou-se ainda que apenas o índice MERCO RP sinalizou direção contrária em 

relação aos níveis de controvérsias, que se mostraram mais elevados para empresas pior 

avaliadas no índice, embora não tenha havido diferenças estatisticamente significantes, o que 

se confirmou apenas para o grau muito severo do nível de controvérsias que mostrou 

significância estatística tanto com a utilizição da variável original, a 10%, quanto com a da 

nova variável normalizada, a 5%. 

Uma possível explicação para esse comportamento diferente do ranking Merco de 

Reputação Rorporativa é que, ao avaliar a reputação corporativa, em sua metotodogia já é 

previsto o efeito de fatos negativos que possam impactar a reputação da empresa, uma vez 

que considera aspectos atinentes à ética, responsabilidade social e ambiental, dentro do 

conceito mais amplo de reputação, expondo-se a ideia de que a empresa promove ações de 

sustentabilidade e de RSC em busca de firmar boa reputação e legitimidade perante a 

sociedade e os stakeholders (FOMBRUN; SHANLEY, 1990). Nesse sentido, existe uma 

maior criticidade em relação ao envolvimento em ações controversas que podem pôr em 

xeque a reputação de empresas submetidas à avaliação externa do índice MERCO RP, 

fazendo com que empresas melhor avaliadas neste índice tenham uma exposição mínima a 

questões que afetam negativamente à RSC da empresa. 

Destarte, contrariamente ao exposto na primeira hipótese do estudo, constatou-se que 

empresas melhor avaliadas por índices de RSC, embora se proponham a representar um 

benchmark em sustentabilidade e responsabilidade empresarial, encontram-se mais próximas 

de questões socialmente irresponsáveis, o que contraria o argumento de que os índices e 

ratings de RSC conferem mais legitimidade às empresas quanto à sua postura responsável e 

comprometida com questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável.  

Esses achados podem ser justificados sob a perspectiva tanto dos índices quanto das 

empresas avaliadas: no primeiro caso, indicaria que os índices de RSC podem estar 

negligenciando questões relevantes, que são as controvérsias ASG, no processo de avaliação, 

que podem fragilizar o desempenho em RSC da empresa; no segundo caso, indicaria que as 

empresas podem estar encobrindo ações que refletem uma conduta oposta aos princípios de 

RSC, e com isto acabam tirando proveito desta situação ao demonstraram uma imagem 

positiva através da promoção de boa avaliação externa proporcionada pelos índices de RSC, o 

que é justificado pela hipótese do window dressing, evidenciando que as medidas de RSC 

empreendidas pelas empresas avaliadas em índices de RSC funcionam simplesmente como 
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um “disfarce”, através das quais a empresa pretende apenas melhorar sua imagem 

“prejudicada”, gerando dúvidas sobre os verdadeiros propósitos e a eficácia de suas iniciativas 

de RSC (LIN, 2010; CONNORS; ANDERSON-MACDONALD; THOMSON, 2015). 

Além disso, a literatura indica que as empresas procuram somente cumprir com os 

critérios exigidos pelos índices que avaliam externamente sua performance de RSC, mas não 

fazem mudanças significativas em suas operações (COLLISON et al., 2009). Nesse sentido, é 

compreensível o fato de que algumas empresas possam obter uma pontuação alta de 

desempenho em RSC usando padrões tradicionais de RSC, mas ao mesmo tempo se engajam 

em muitas atividades socialmente irresponsáveis (SONG, 2014), como é o caso de empresas 

que fazem face a uma boa avaliação externa em índices de RSC, embora estejam envolvidas 

em grande volume de questões controversas. 

Destaca-se ainda que as empresas que enfatizam o sucesso técnico e enfrentam uma 

forte pressão de desempenho empresarial também são mais propensas a se engajar em 

comportamentos irresponsáveis, o que pode ser o caso de empresas que, por deterem melhor 

pontuação em índices de RSC, acabam sendo mais visadas (SZWAJKOWSKI, 1985; 

COCHRAN; NIGH, 1987 ; BAUCUS, 1994). 

Esses achados sugerem que as empresas podem não ser tão responsáveis quanto 

alegam publicamente em seus relatórios de sustentabilidade e na avaliação externa 

proporcionada pelos índices de RSC. Em vez disso, elas investem em RSC e cometem ações 

irresponsáveis quando é potencialmente lucrativo fazê-lo (BAUCUS, 1994; SONG, 2014). 

4.3  Análise do potencial de agressividade ambiental 

Com o propósito de responder ao segundo objetivo específico da pesquisa, que é 

analisar o potencial de agressividade ambiental, conforme Lei nº 10.165/2000, de empresas 

brasileiras avaliadas em índices de RSC, neste primeiro momento é apresentado na Tabela 15 

um comparativo entre a avaliação de índices que mensuram quantitativamente a RSC da 

empresa segregado pelo potencial de impacto ambiental de setores de atividades econômicas 

segundo a Lei nº 10.165/2000 em relação a setores não considerados pela referida lei. 

Os testes de diferença de médias para cada índice foram realizados em dois momentos: 

primeiro, com as variáveis originais da avaliação nos índices de RSC; e segundo, com as 

novas variáveis obtidas a partir da técnica de normalização de Royston (1982). 

Sob uma análise inicial mais ampla, fica evidente a predominância para todos os 

índices do número de empresas avaliadas que apresentam potencial de impacto ambiental, 

indicando que os índices de RSC não fazem distinção em relação ao aspecto da sensibilidade 
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ambiental do setor, pelo contrário, tendem a avaliar externamente muito mais empresas de 

setores mais suscetíveis à questão da agressividade ambiental. 

Os resultados dos testes com as variáveis originais são diversos: enquanto que a 

avaliação pelos índices MERCO RS/GC e CSRHUB não apresentam qualquer diferença 

quanto ao potencial de impacto ambiental de setores identificados pela Lei 10.165/200 e 

aqueles setores que não apresentam potencial de impacto, de outra forma a avaliação em RSC 

proporcionada pelo índice MERCO RP é superior para setores não identificados pela Lei 

10.165/2000 comparativamente aos setores que apresentam potencial de impacto ambiental, a 

um nível de significância estatística de 5%. 

Por outro lado, a avaliação do índice Thomson ESG foi estatisticamente superior, a um 

nível de significância de 1%, para setores de potencial impacto ambiental quando comparado 

com os setores não identificados pela Lei 10.165/200. Essa constatação confirma que o índice 

Thomson ESG tem melhor avaliado o desempenho em RSC de empresas brasileiras 

pertencentes a setores que apresentam maior sensibilidade ambiental, indicando que esse 

grupo tem dedicado mais esforços em questões relacionadas à RSC na busca de legitimidade e 

licença social para desenvolver suas atividades, como resposta à pressão exercida por grupos 

de stakeholders. 

Contrariamente, o índice MERCO RP parece melhor avaliar empresas que não 

apresentam potencial de impacto ambiental, indicando que setores de maior sensibilidade ou 

tidos como controversos podem enfrentar mais dificuldade em elevar seus níveis de 

desempenho em RSC, prejudicando o alcance de boa reputação e ganho de legitimidade. 
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Tabela 15: Comparação de médias da avaliação em índices de RSC segundo o impacto 

ambiental- Lei 10.165/2000 

Índices 

Com impacto 

(identificado 

pela Lei 10.165/2000) 

Sem impacto 

(não identificado 

pela Lei 10.165/2000) Teste t 

Kruskal- 

Wallis 

  N Média N Média p-value p-value 

Sem utilização da variável normalizada 

MERCO RP 271 5.466,749 129 5.815,178 0,0093 0,0043 

Ln_MERCO RP 271 8,569 129 8,638 0,0078 0,0043 

MERCO RS/GC 266 4.571,846 134 4.749,918 0,1431 0,1615 

Ln_MERCO RS/GC 266 8,370 134 8,411 0,1235 0,1615 

CSRHUB 325 55,175 193 55,238 0,4512 0,9669 

Thomson ESG 215 56,253 120 50,973 0,0077 0,0164 

Com utilização da variável normalizada 

MERCO RP 271 -0,004 129 0,009 0,0035 0,0043 

Ln_MERCO RP 271 -0,004 129 0,009 0,0035 0,0043 

MERCO RS/GC 266 -0,002 134 0,005 0,0808 0,1612 

Ln_MERCO RS/GC 266 -0,002 134 0,005 0,0808 0,1612 

CSRHUB 325 -0,0002 193 0,0003 0,4438 0,9669 

Thomson ESG 215 0,004 120 -0,006 0,0751 0,0164 

Nota: Transformação de dados realizada que aplica a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que 

consiste na geração de novas variáveis a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk 

obtidos com as variáveis originais. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Os testes efetuados com as novas métricas de avaliação nos índices de RSC, obtidas a 

partir da técnica de normalização de Royston (1982), revelam que ambos os índices MERCO 

RP e MERCO RS/GC têm melhor avaliado empresas que não apresentam risco crítico de 

impacto ambiental em relação as que têm grande influência de impacto e interferência no 

meio ambiente, confirmando que setores mais ambientalmente sensíveis podem enfrentar 

maiores dificuldades em elevar seus níveis de desempenho em RSC. 

De outra forma, confirma-se que o índice Thomson ESG tem tido maior preocupação 

em melhor avaliar o desempenho em RSC de empresas brasileiras pertencentes a setores que 

apresentam maior sensibilidade ambiental, indicando que esse grupo, em virtude do 

enforcement da Lei e da pressão exercida por grupos de stakeholders, tem empreendido mais 

esforços na busca por alavancar seus níveis de desempenho em RSC, a fim de obter 

legitimidade e licença social para desenvolver suas atividades. 

Além disso, o índice CSRHUB foi o único que não apresentou qualquer diferença 

estatística significante na avaliação do desempenho em RSC da empresa quanto ao potencial 

de impacto ambiental de setores identificados pela Lei 10.165/200. 

Com vistas a também tentar identificar alguma relação entre envolvimento em 

controvérsias e potencial de agressividade ambiental da empresa, foram realizados testes de 

diferenças de médias, cujos resultados são evidenciados na Tabela 16. 
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Tabela 16: Comparação de médias do nível de envolvimento em controvérsias entre 

setores de impacto ambiental - Lei 10.165/2000 

Nível de severidade das controvérsias 

Com impacto 

(identificado 

pela Lei 

10.165/2000) 

Sem impacto 

(não identificado 

pela Lei 

10.165/2000) Teste t 

Kruskal- 

Wallis 

  N Média N Média p-value p-value 

Sem utilização da variável normalizada 

Baixo 267 1,161 185 0,637 0,0019 0,0004 

Moderado 267 1,700 185 0,594 0,0000 0,0001 

Severo 267 0,846 185 0,140 0,0000 0,0001 

Muito severo 267 0,097 185 0,005 0,0312 0,0440 

Total 267 3,805 185 1,378 0,0000 0,0001 

Com utilização da variável normalizada 

Baixo 267 0,010 185 -0,005 0,0002 0,0005 

Moderado 267 0,013 185 -0,010 0,0000 0,0001 

Severo 267 0,012 185 -0,007 0,0000 0,0001 

Muito severo 267 0,004 185 -0,002 0,0767 0,1744 

Total 267 0,013 185 -0,012 0,0000 0,0001 

Nota: Transformação de dados realizada que aplica a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que 

consiste na geração de novas variáveis a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk 

obtidos com as variáveis originais. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Os resultados das estimações tanto com as variáveis originais quanto com as novas 

métricas obtidas do nível de envolvimento em controvérsias a partir da técnica de 

normalização de Royston (1982) permitem inferir que empresas de setores com potencial de 

agressividade ambiental são, de fato, mais sensíveis ao envolvimento em controvérsias 

relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança, em virtude da forte propensão de 

causarem maiores danos socioambientais, conforme proposto na segunda hipótese do estudo 

(Hipótese 2b). Isso indica que firmas de setores mais propensos a controvérsias podem não ter 

a verdadeira intenção de utilizar a RSC como estratégia de longo prazo para adaptar seu 

negócio principal, nem de utilizá-la como esforço contínuo para reduzir seu impacto negativo 

e percepção pública desfavorável, em conformidade com a abordagem de window dressing 

(CAI; JO; PAN, 2011; JO; NA, 2012). 

Desse modo, é possível que o engajamento em RSC por empresas de setores 

ambientalmente mais agressivos venha a constituir-se numa tentativa “desconfiada” de 

"fachada" para legitimar negócios questionáveis e “ludibriar” stakeholders, confirmando o 

que postula a abordagem teórica de window dressing (GOEL; THAKOR, 2008). 

Assim, as tentativas de setores com elevado potencial de impacto ambiental para 

combater seu envolvimento em controvérsias relacionadas a questões ambientais, sociais e de 

governança podem fracassar porque os stakeholders tendem a perceber esse tipo de 

comportamento e de alguma forma penalizar empresas controversas. 
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4.4  Análise da aderência a padrões de divulgação da GRI 

Com vistas a atender ao terceiro objetivo específico da pesquisa, que é investigar o 

nível de aderência a padrões de divulgação da GRI de empresas brasileiras avaliadas em 

índices de RSC, em um primeiro momento é apresentado na Tabela 17 um detalhamento da 

adesão aos modelos de relatórios da GRI pelos índices de RSC. 

Tabela 17: Resultados representativos da adesão aos modelos de relatórios da GRI pelos 

índices de RSC 
        Modelos de relatórios que seguem as Diretrizes da 

GRI 

Índice Sem 

relatórios 

Non - 

GRI 

Citing - 

GRI 

GRI (total) G3 G3.1 G4 Total 

ISE 18 3 2 161 19 36 106 184 

% ISE 9,78 1,63 1,09 87,50 10,33 19,57 57,61 100,00 

% Total 3,29 5,88 13,33 40,86 29,69 41,86 43,44 18,27 

MERCO RP 237 12 7 144 26 37 81 400 

% MERCO RP 59,25 3,00 1,75 36,00 6,50 9,25 20,25 100,00 

% Total 43,33 23,53 46,67 36,55 40,63 43,02 33,20 39,72 

MERCO RS/GC 234 15 5 146 30 35 81 400 

% MERCO 

RS/GC 

58,50 3,75 1,25 36,50 7,50 8,75 20,25 100,00 

% Total 42,78 29,41 33,33 37,06 46,88 40,70 33,20 39,72 

CSRHUB 234 31 7 246 42 45 159 518 

% CSRHUB 45,17 5,98 1,35 47,49 8,11 8,69 30,69 100,00 

% Total 42,78 60,78 46,67 62,44 65,63 52,33 65,16 51,44 

Thomson ESG 135 15 4 181 32 43 106 335 

% Thomson 

ESG 

40,30 4,48 1,19 54,03 9,55 12,84 31,64 100,00 

% Total 24,68 29,41 26,67 45,94 50,00 50,00 43,44 33,27 

Total 547 51 15 394 64 86 244 1.007 

 % total 54,32 5,06 1,49 39,13 6,36 8,54 24,23   

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

É possível constatar que a maioria das empresas brasileiras avaliadas em índices de 

RSC não divulgam relatórios específicos de sustentabilidade sobre suas ações de RSC, cerca 

de 54,32%. Entre aquelas que divulgam algum tipo de relatório de sustentabilidade que não 

segue nenhuma diretriz da GRI (Non – GRI) ou que apenas faz alguma menção sobre 

princípios da GRI (Citing – GRI), chega-se ao percentual de 6,55%. Já a fração de empresas 

que adotam as diretrizes da GRI sob a forma de algum dos seus modelos de relatórios (G3, 

G3.1 e G4) é de 39,13%. 
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Realizando-se uma análise temporal da aderência às diretrizes de divulgação da GRI 

por empresas avaliadas externamente em índices de RSC, cujos resultados sãos reportados de 

forma adicional no APÊNDICE A deste trabalho, constata-se que, à exceção do ano de 2015, 

quando o percentual de empresas, correspondente a 50,62%, que adotaram as diretrizes da 

GRI foi superior ao de empresas que não as adotavam nem divulgavam qualquer tipo de 

relatório de sustentabilidade, em todos os demais períodos foi predominante a proporção de 

empresas que não aderem a nenhum dos modelos de relatórios da GRI. 

Ao realizar uma análise individual de cada índice, percebe-se que uma grande fração 

de empresas avaliadas pelo ISE, o que corresponde a uma média de aproximadamente 88%, 

adotaram no período algum dos modelos de relatórios de sustentabilidade que seguem as 

diretrizes da GRI, em que as empresas do ISE também corresponderam cerca de 41% da 

totalidade da divulgação em padrões da GRI no período. 

Com relação aos índices MERCO RP e MERCO RS/GC, as frações de empresas 

avaliadas por estes índices que adotaram no período algum dos modelos de relatórios de 

sustentabilidade que seguem as diretrizes da GRI correspondem, respectivamente, a uma 

média aproximada de 36% e 37%, que também correspondem à totalidade da divulgação em 

padrões da GRI no período. 

Por outro lado, ao efetuar uma análise conjunta dos índices CSRHUB e Thomson 

ESG, constata-se que cerca de 48% de empresas avaliadas pelo primeiro adotaram no período 

as diretrizes da GRI sob a forma de um dos seus modelos de relatórios de sustentabilidade, 

enquanto que para o segundo índice esse percentual atinge a maioria de suas empresas 

avaliadas, 54%. Ademais, ambos os índices representaram cerca de 62% e 46%, 

respectivamente, da totalidade da divulgação em padrões da GRI no período. 

No que tange especificamente aos modelos de relatórios de sustentabilidade que 

seguem as diretrizes da GRI, percebe-se que houve uma evolução e predomínio a partir de 

2014 da adoção do modelo mais atual adotado pelas empresas brasileiras, que é o G4, em que 

cerca de 24% das empresas voluntariamente aderiram a este modelo de divulgação. 

Aprofundando um pouco mais essa análise da aderência a padrões de divulgação da 

GRI por empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC, é apresentado na Tabela 18 os 

níveis de aderência aos modelos de relatórios da GRI adotados por estas empresas. 

Cabe esclarecer, conforme já relatado em seção anterior, que os níveis de aderência 

refletem a extensão em que a estrutura de relatórios de sustentabilidade da GRI e as normas 

da GRI foram aplicadas a um relatório. Para os modelos G3 e G3.1, em ordem crescente 

existem os níveis: Undeclared, C, B, A, C+, B+ e A+. O primeiro é utilizado quando não há 
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nenhum nível de aplicação declarado. Para os três últimos, o sinal de adição + indica o nível 

de aplicação em que o relatório é assegurado externamente. No que se refere ao modelo G4, 

constam os seguintes níveis: Undeclared, In accordance - core e In accordance - 

comprehensive. O primeiro sugere que não há nenhuma opção " In accordance " explícita 

declarada, mas o relatório contém um índice de conteúdo G4 completo. Os outros dois 

indicam que o relatório foi preparado de acordo com as normas da GRI, respectivamente, 

seguindo a opção principal e abrangente (GRI, 2018). 

De uma forma geral, os resultados apresentados na Tabela 18 evidenciam que os 

níveis de aderência mais representativos utilizados nos modelos de relatórios GRI pelas 

empresas avaliadas nos índices de RSC foram o In accordance - core e In accordance - 

comprehensive, que juntos representaram mais de 55%, confirmando a predominância de 

adoção pelas empresas dos modelos de relatórios G4. 

Tabela 18: Níveis de aderência aos modelos de relatórios da GRI pelos índices de RSC 

    
Níveis de Aderência dos Modelos de relatórios que seguem as Diretrizes da 

GRI 
  

    G3, G3.1 e G4   

Índice None A A+ B B+ C C+ 
Undec

lared 

In 

accord

ance - 

Core 

In 

accorda

nce - 

Compre

hensive 

Total 

ISE 2 3 27 7 17 0 0 9 67 31 163 

% ISE 1,23 1,84 16,56 4,29 10,43 0,00 0,00 5,52 41,10 19,02   

% totalNível 8,00 15,00 22,13 9,33 22,37 0,00 0,00 19,57 19,36 20,39   

MERCO RP 7 4 21 18 13 5 2 3 52 26 151 

% MERCO 

RP 
4,64 2,65 13,91 11,92 8,61 3,31 1,32 1,99 34,44 17,22   

% totalNível 28,00 20,00 17,21 24,00 17,11 14,71 28,57 6,52 15,03 17,11   

MERCO 

RS/GC 
5 4 22 19 12 4 2 5 52 26 151 

% MERCO 

RS/GC 
3,31 2,65 14,57 12,58 7,95 2,65 1,32 3,31 34,44 17,22   

% totalNível 20,00 20,00 18,03 25,33 15,79 11,76 28,57 10,87 15,03 17,11   

CSRHUB 7 6 25 17 20 13 2 15 109 39 253 

% CSRHUB 2,77 2,37 9,88 6,72 7,91 5,14 0,79 5,93 43,08 15,42   

% totalNível 28,00 30,00 20,49 22,67 26,32 38,24 28,57 32,61 31,50 25,66   

Thomson 

ESG 
4 3 27 14 14 12 1 14 66 30 185 

% Thomson 

ESG 
2,16 1,62 14,59 7,57 7,57 6,49 0,54 7,57 35,68 16,22 

 
% totalNível 16,00 15,00 22,13 18,67 18,42 35,29 14,29 30,43 19,08 19,74   

total 25 20 122 75 76 34 7 46 346 152 903 

% total 2,77 2,21 13,51 8,31 8,42 3,77 0,78 5,09 38,32 16,83  
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Os índices CSRHUB e ISE foram os mais representativos na proporção de empresas 

que tiveram seus relatórios preparados de acordo com os níveis In accordance - core. Por 

outro lado, com relação aos modelos de relatórios G3 e G3.1, o nível de aderência mais 

representativo foi o A+, enquanto que o menos representativo foi o C+. Isso revela a 

preocupação das empresas perante os stakeholders em relatar suas ações de RSC de forma 

mais transparente e expressando maior qualidade no relato. 

Partindo do pressuposto de que a própria adesão às diretrizes da GRI já pode sugerir 

aspecto relevante da qualidade do disclosure de RSC, além do que a adoção de relatórios 

auditados assim como a de relatórios integrados também podem corroborar para ressaltar mais 

ainda a qualidade das informações fornecidas pelos relatórios de sustentabilidade, empresas 

que adotam tais instrumentos podem ser mais propensas à melhor avaliação externa em 

índices de RSC, por garantirem, frente aos stakeholders, mais legitimidade e transparência 

quanto à prestação de contas de suas ações de RSC. 

Nesse sentido, é destacado na Tabela 19 o quanto que as empresas brasileiras 

avaliadas em índices de RSC que aderem às diretrizes da GRI para elaboração de seus 

relatórios de sustentabilidade também amparam práticas de auditabilidade e do formato de 

relato integrado. 
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Tabela 19: Resultados representativos da asseguração externa e adesão ao relato 

integrado de relatórios da GRI por índices de RSC 

  Asseguração externa Relato integrado 
Asseguração externa e Relato 

integrado 

  Sim Não Total Sim Não Total Sim Não Total 

ISE 120 64 184 41 143 184 28 156 184 

% ISE 65,22 34,78 100,00 22,28 77,72 100,00 15,22 84,78 100,00 

% Total 58,54 7,98 18,27 59,42 15,25 18,27 70,00 16,13 18,27 

MERCO RP 87 313 400 29 371 400 18 382 400 

% MERCO 

RP 
21,75 78,25 100,00 7,25 92,75 100,00 4,50 95,50 100,00 

% Total 42,44 39,03 39,72 42,03 39,55 39,72 45,00 39,50 39,72 

MERCO 

RS/GC 
88 312 400 29 371 400 17 383 400 

% MERCO 

RS/GC 
22,00 78,00 100,00 7,25 92,75 100,00 4,25 95,75 100,00 

% Total 42,93 38,90 39,72 42,03 39,55 39,72 42,50 39,61 39,72 

CSRHUB 131 387 518 54 464 518 30 488 518 

% CSRHUB 25,29 74,71 100,00 10,42 89,58 100,00 5,79 94,21 100,00 

% Total 63,90 48,25 51,44 78,26 49,47 51,44 75,00 50,47 51,44 

Thomson 

ESG 
98 130 335 43 292 335 24 311 335 

% Thomson 

ESG 
29,25 38,81 100,00 12,84 87,16 100,00 7,16 92,84 100,00 

% Total 47,80 16,21 33,27 62,32 31,13 33,27 60,00 32,16 33,27 

Total 205 802 1.007 69 938 1.007 40 967 1.007 

 % total 20,36 79,64 100 6,85 93,15 100 3,97 96,03 100,00  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

É perceptível entre as empresas avaliadas pelos índices de RSC que a prática de 

asseguração externa dos relatórios de sustentabilidade elaborados segundo às diretrizes da 

GRI é mais comum do que a de adoção do formato de relato integrado, embora a proporção 

ainda se mostre bem inferior (20,36%) em relação àquela de empresas que não auditam seus 

relatórios (79,64%). O percentual é reduzido ainda mais em relação às empresas que 

simultaneamente adotam as duas práticas (3,97%), o que, de outra forma, poderia 

proporcionar maior qualidade e confiabilidade das informações fornecidas pelos relatórios de 

sustentabilidade. 

Para as empresas avaliadas pelo ISE, uma média aproximada de 65% destas empresas 

buscam garantir maior transparência e credibilidade aos seus relatórios através do processo de 

asseguração externa dos mesmos. Com relação à adoção do formato de relato integrado, as 

empresas do ISE alcançaram uma média de aproximadamente 22%, que foi superior à média 

geral observada para todos os índices, de 6,85%. Isso se deu em especial ao crecimento 
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observado entre 2014 a 2016 de empresas avaliadas pelo ISE que passaram a admitir o 

formato de relatório integrado para divulgar suas ações de RSC conjuntamente com seu 

desempenho econômico-financeiro, conforme reporte adicional com maior nível de 

detalhamento no APÊNDICE B deste trabalho. Houve repercussão também na proporção de 

empresas deste índice que admitiram ambas as práticas (15%), o que também superou a média 

geral de 3,97% observada para todos os índices. 

No que diz respeito às empresas avaliadas tanto pelo índice MERCO RP quanto pelo 

MERCO RS/GC, detectou-se uma proporção média de 22% de empresas avaliadas por estes 

índices que admitiram a prática de auditabilidade de seus relatórios de sustentabilidade, 

enquanto que por volta de 7% dessas empresas fizeram a opção pela utilização do formato de 

relato integrado. 

Em referência aos índices CSRHUB e Thomson ESG, constata-se que cerca de 25% 

das empresas submetidas à avaliação em RSC do primeiro índice aderiram ao processo de 

asseguração externa de seus relatórios de sustentabilidade, enquanto que cerca de 29% das 

empresas avaliadas pelo segundo índice adotaram procedimento similar. Por outro lado, 

apenas 10% das empresas avaliadas pelo índice CSRHUB optaram pela utilização do formato 

de relato integrado, ao passo que cerca de 13% das avaliadas pelo índice Thomson ESG 

também o fizeram. 

Com o intuito de ampliar mais a investigação do nível de aderência a padrões de 

divulgação da GRI de empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC, busca-se por meio 

de testes de diferença de médias identificar uma possível relação entre avaliação externa em 

índices de RSC e o fato de a empresa adotar as diretrizes da GRI na divulgação de suas ações 

de RSC, cujos resultados são evidenciados na Tabela 20. 
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Tabela 20: Comparação de médias da avaliação em índices de RSC segundo a 

divulgação em padrões da GRI 

Índices Adere ao GRI Não adere ao GRI Teste t Kruskal-Wallis 

  N Média N Média p-value p-value 

Sem utilização da variável normalizada 

MERCO RP 144 5.772,181 256 5.470,520 0,0240 0,2068 

Ln_MERCO RP 144 8,625 256 8,572 0,0316 0,2068 

MERCO RS/GC 146 4.750,041 254 4.563,362 0,1361 0,1952 

Ln_MERCO RS/GC 146 8,405 254 8,371 0,1651 0,1952 

CSRHUB 246 57,199 272 53,389 0,0000 0,0001 

Thomson ESG 181 63,247 154 43,920 0,0000 0,0001 

Com utilização da variável normalizada 

MERCO RP 144 0,006 256 -0,003 0,0348 0,2073 

Ln_MERCO RP 144 0,006 256 -0,003 0,0333 0,2065 

MERCO RS/GC 146 0,005 254 -0,003 0,0351 0,1946 

Ln_MERCO RS/GC 146 0,005 254 -0,003 0,0367 0,1954 

CSRHUB 246 0,015 272 -0,014 0,0000 0,0001 

Thomson ESG 181 0,026 154 -0,031 0,0000 0,0001 

Nota: Transformação de dados realizada que aplica a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que 

consiste na geração de novas variáveis a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk 

obtidos com as variáveis originais. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Os testes efetuados com as métricas originais de avaliação nos índices de RSC, antes 

de aplicar a técnica de normalização de Royston (1982), revelam que, quando as empresas 

avaliadas em índices de RSC aderem às diretrizes da GRI na elaboração e divulgação de seus 

relatórios de sustentabilidade, estas tendem a obter maior pontuação em seu desempenho de 

RSC do que aquelas avaliadas que não aderem às diretrizes. Essa diferença mostra-se 

estatisticamente significante a níveil de 5%, obtido a partir do teste t, para o índice MERCO 

RP, e a níveis de 1% para os índices CSRHUB e Thomson ESG. 

Destaca-se que, apesar de as empresas avaliadas pelo índice MERCO RS/GC 

apresentarem maior média de pontuação de desempenho em RSC sob o cenário de adesão à 

GRI, a diferença mostra-se estatisticamente insignificante em relação ao cenário em que as 

empresas não aderem à GRI. 

Por outro lado, os testes efetuados com as novas variáveis de avaliação nos índices de 

RSC, obtidas a partir da técnica de normalização de Royston (1982), revelam que para todos 

os índices as empresas melhor avaliadas são de fato aquelas que divulgam seus relatórios de 

sustentabilidade nas diretrizes da GRI. Essa constatação reforça a entendimento de que as 

agências de avaliação externa por meio de índices e ratings de RSC podem estar reputando 

em seu processo avaliativo o conteúdo constante em relatórios de sustentabilidade divulgados 

pelas empresas que expressem maior qualidade do relato, o que pode ser proporcionada pela 
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adesão às diretrizes da GRI, sabendo que isto garante maior transparência aos stakeholders 

em relação às práticas de RSC desenvolvidas pelas empresas, tendo em vista que também 

reforça a melhora da comparabilidade e credibilidade de seu desempenho em RSC, além da 

garantia de legitimidade das ações corporativas perante a sociedade, o que lhes permite 

beneficiar-se com uma melhor avaliação em índices de RSC (AVETISYAN; HOCKERTS, 

2017; TAYLOR; VITHAYATHIL; YIM, 2018). 

Enfatizando mais o argumento de que empresas que, além de aderir às diretrizes da 

GRI, adotam instrumentos de auditabilidade de seus relatórios de sustentabilidade assim como 

do formato de relatórios integrados podem ser mais propensas à melhor avaliação externa em 

índices de RSC, por garantirem, frente aos stakeholders, mais legitimidade e transparência 

quanto à prestação de contas de suas ações de RSC, adicionalmente, realizaram-se testes de 

diferença de médias a fim de identificar uma possível relação entre avaliação externa em 

índices de RSC e o fato de a empresa adotar tais instrumentos no processo de divulgação de 

suas ações de RSC (Tabela 21). 

Tabela 21: Comparação de médias da avaliação em índices de RSC segundo a 

divulgação em padrões da GRI, asseguração externa e relato integrado 

Índices 

Adere ao GRI, 

asseguração externa 

e relato integrado 

Não adere ao GRI, 

asseguração externa 

e relato integrado Teste t Kruskal-Wallis 

  N Média N Média p-value p-value 

Sem utilização da variável normalizada 

MERCO RP 18 6.986,667 382 5.512,793 0,0015 0,0002 

Ln_MERCO RP 18 8,817 382 8,581 0,0013 0,0002 

MERCO RS/GC 18 6.370,722 382 4.549,547 0,0017 0,0002 

Ln_MERCO RS/GC 18 8,697 382 8,369 0,0008 0,0002 

CSRHUB 30 60,133 488 54,895 0,0000 0,0001 

Thomson ESG 24 71,349 311 53,051 0,0000 0,0001 

Com utilização da variável normalizada 

MERCO RP 18 0,047 382 -0,002 0,0008 0,0002 

Ln_MERCO RP 18 0,047 382 -0,002 0,0008 0,0002 

MERCO RS/GC 18 0,051 382 -0,002 0,0003 0,0002 

Ln_MERCO RS/GC 18 0,050 382 -0,002 0,0003 0,0002 

CSRHUB 30 0,039 488 -0,002 0,0000 0,0001 

Thomson ESG 24 0,056 311 -0,004 0,0000 0,0001 

Nota: Transformação de dados realizada que aplica a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que 

consiste na geração de novas variáveis a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk 

obtidos com as variáveis originais. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Os resultados das estimações tanto com as variáveis originais quanto com as novas 

métricas obtidas de avaliação nos índices de RSC a partir da técnica de normalização de 

Royston (1982) são todos estatisticamente significantes e permitem inferir que empresas que, 

além de aderir às diretrizes da GRI, adotam instrumentos de auditabilidade de seus relatórios 
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de sustentabilidade assim como do formato de relatórios integrados, são de fato melhor 

pontuadas em seu desempenho de RSC nos índices do que aquelas que não o fazem,  

confirmando a proposição da terceira hipótese do estudo (Hipótese 3a). 

No sentido de também buscar identificar alguma relação entre envolvimento em 

controvérsias e aderência à GRI, foram realizados testes de diferenças de médias, cujos 

resultados são evidenciados na Tabela 22. 

Tabela 22: Comparação de médias do nível de envolvimento em controvérsias conforme 

aderência a GRI 

Nível de severidade das controvérsias Adere a GRI Não adere a GRI Teste t 

Kruskal- 

Wallis 

  N Média N Média p-value p-value 

Sem utilização da variável normalizada 

Baixo 255 1,467 197 0,274 0,0000 0,0001 

Moderado 255 1,961 197 0,325 0,0000 0,0001 

Severo 255 0,909 197 0,101 0,0000 0,0001 

Muito severo 255 0,101 197 0,005 0,0302 0,0302 

Total 255 4,439 197 0,705 0,0000 0,0001 

Com utilização da variável normalizada 

Baixo 255 0,017 197 -0,014 0,0000 0,0001 

Moderado 255 0,018 197 -0,014 0,0000 0,0001 

Severo 255 0,016 197 -0,011 0,0000 0,0001 

Muito severo 255 0,007 197 -0,006 0,0026 0,0087 

Total 255 0,020 197 -0,019 0,0000 0,0001 

Nota: Transformação de dados realizada que aplica a técnica de normalização sugerida por Royston (1982) que 

consiste na geração de novas variáveis a partir dos coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk 

obtidos com as variáveis originais. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Confirmando o esperado na Hipótese 3b, os resultados das estimações tanto com as 

variáveis originais quanto com as novas métricas obtidas do nível de envolvimento em 

controvérsias ASG a partir da técnica de normalização de Royston (1982) são todos 

estatisticamente significantes a nível de 1% e permitem inferir que empresas que aderem às 

diretrizes da GRI estão mais envolvidas em questões socialmente irresponsáveis do que 

aquelas que não aderem às diretrizes.  

Tal constatação opõe-se ao argumento de que, por ser um instrumento para garantir 

transparência e legitimidade social, a adesão das empresas às diretrizes da GRI viabilizaria 

um maior distanciamento da propagação de questões socialmente irresponsáveis. Pelo 

contrário, atestanto o que postula a abordagem teórica de window dressing (SIMS; 

BRINKMANN, 2003), isso reflete a lacuna existente da diferença entre a retórica gerencial e 

a realidade observada no ambiente da empresa quando se identifica uma contradição do que 

as empresas relatam ao público acerca de suas ações de RSC e o que de fato fazem no mundo 

real, que tende a se aproximar mais de uma conduta socialmente irresponsável. Soma-se a isto 
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a limitação de a GRI não contemplar de forma adaptativa todas as especificidades de 

empresas e setores nem de integrar grande parte dos impactos das empresas na sociedade e no 

meio ambiente (ADAMS, 2004). 

4.5  Análise da convergência de avaliação da empresa em índices de RSC 

Com a pretensão de responder ao quarto objetivo específico da pesquisa, que é 

detectar o nível de convergência de avaliação da empresa brasileira em índices de RSC, 

inicialmente, o Quadro 7 traz um comparativo entre os índices analisados sobre a teorização 

da responsabilidade social corporativa adotada em suas metodologias de avaliação, 

evidenciando as dimensões e suas respectivas categorias que consideram relevantes na 

mensuração e avaliação da RSC da empresa. 

É possível observar uma diversidade de apreensões entre os índices acerca da 

responsabilidade social corporativa, o que é reflexo da ausência de um consenso sobre uma 

definição única e sistematizada do construto, que demonstra ser complexo. 

O ranking Merco de Reputação Corporativa é o que apresenta maior diferenciação 

quando comparado com os demais, uma vez que propõe mensurar e avaliar o conceito de 

reputação corporativa, que se apresenta mais abrangente, no entanto, traz em suas dimensões 

aspectos atinentes à ética, responsabilidade social e ambiental, que são pilares da RSC, o que 

confirma a ideia de que a empresa promove ações de sustentabilidade e de RSC em busca de 

firmar boa reputação e legitimidade perante a sociedade e aos stakeholders (FOMBRUN; 

SHANLEY, 1990; BANSAL; ROTH, 2000). 

A avaliação da RSC em torno do conceito do Triple Bottom Line, ao englobar também 

aspectos econômico-financeiros, além dos sociais e ambientais, mostra-se presente nos 

índices ISE e ranking MERCO de Reputação Corporativa. 
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Quadro 7: Comparativo entre índices acerca da teorização da RSC  
 ISE MERCO CSRHUB THOMSON 

ESG 

Descrição do índice 
Listagem na 

carteira do ISE 

Ranking 

Reputação 

Corporativa 

(MERCO RP) 

Ranking 

Responsabilidade 

Social e 

Governança 

Corporativa 

(MERCO RS/GC) 

rating CSRHUB  
ESG SCORE 

Thomson 

Dimensão RSC  Ambiental  

Resultados 

Econômico-

financeiros  

Compromisso 

com o Meio 

Ambiente e 

Mudanças 

Climáticas 

Ambiental Ambiental  

Categorias da 

dimensão 

Política Lucro 

Medição e Gestão 

do Impacto 

Ambiental 

Gestão de Recursos 
Uso de 

recursos 

Gestão Credibilidade 

Gestão e Compra 

de produtos 

ambientalmente 

responsáveis  

Energia e mudança 

climática 
Emissões 

Desempenho 

Qualidade da 

informação 

econômica 

Posicionamento 

mediante as 

mudanças 

climáticas 

Política e relatório 

ambiental 
Inovação 

Cumprimento 

legal 
    

Dimensão RSC Social  

Qualidade da 

oferta 

Comercial 

Responsabilidade 

com os 

funcionários 

Força de trabalho Social  

Categorias da 

dimensão 

Política 
Valores do 

produto/serviço 

Programas de 

gestão de talentos 

Compensação e 

benefícios 

Força de 

trabalho  

Gestão Valor da marca 
Programas de 

conciliação 

Direitos trabalhistas 

e diversidade 

Direitos 

humanos 

Desempenho 
Recomendação 

dos clientes 

Gestão da 

diversidade e da 

igualdade de 

oportunidades 

Treinamento, saúde 

e segurança 
Comunidade 

Cumprimento 

legal 
   

Responsabilid

ade do 

produto 

Dimensão RSC 
Governança 

Corporativa  

Ética e 

Responsabilidad

e Corporativa 

Transparência e 

Boa Governança 
Governança Governança  

Categorias da 

dimensão 

Propriedade 

Comportamento 

corporativo 

ético 

Política de 

transparência e 

boa governança 

Conselho de 

administração 
Gestão 

Conselho de 

administração 

Contribuição 

fiscal ao país 

Controle de risco 

de governança 

corporativa 

Liderança ética Acionistas 

Gestão 

Responsabilidad

e social e meio 

ambiente 

Relatório de 

governança 

Corporativa 

Transparência e 

relatório 

Estratégia de 

RSC 

Auditoria e 

fiscalização 
    

Conduta e 

conflitos de 

interesse 
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Dimensão RSC 
Mudança do 

Clima  

Reputação 

Interna 

Contribuição com 

a Comunidade 
Comunidade  

 

 

Categorias da 

dimensão 

Política 
Qualidade 

Laboral 

Sistema de 

avaliação do 

impacto social 

Desenvolvimento da 

comunidade e 

filantropia 

 

Gestão 
Valores éticos e 

profissionais 

Requisitos Sociais 

para a cadeia de 

fornecimento 

Direitos humanos e 

cadeia de 

suprimentos 

 

Desempenho 

Identificação 

com o projeto 

empresarial 

Programas com o 

entorno 
Produto  

Relato     

Dimensão RSC 
Natureza do 

Produto  

Dimensão 

Internacional da 

Empresa 

Comportamento 

Ético 
  

Categorias da 

dimensão 

Impactos 

pessoais do uso 

do produto 

Número de 

países em que 

opera 

Mecanismos para 

gestão de 

incidências éticas 

  

Impactos 

difusos do uso 

do produto 

Cifra de 

negócios no 

exterior 

Existência de 

comitê ou gestão 

de ética 

  

Cumprimento 

legal 

Alianças 

estratégicas 

internacionais 

Política 

anticorrupção 
  

Dimensão RSC 
Econômico-

financeira  
Inovação    

Categorias da 

dimensão 

Política 
Investimento 

em P&D 
   

Gestão 
Novos produtos 

e serviços 
   

Desempenho 

Cultura de 

inovação e 

mudança 

   

Cumprimento 

legal 
    

Dimensão RSC Geral      

Categorias da 

dimensão 

Compromisso     

Alinhamento     

Perspectiva 

estratégica 
    

Ética e 

transparência 
    

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Similaridades mais acentuadas acerca do construto de RSC podem ser observadas 

entre os índices ISE, CSRHUB, MERCO RS/GC e ESG Thomson, pois focam 

simultaneamente em questões sobre meio ambiente, social, que de uma forma geral contempla 

pontos relevantes como força de trabalho, comunidade e direitos humanos, e de governança, 

priorizando ética e transparência corporativa. Esse destaque da governança corporativa (GC) 

como dimensão relevante da RSC revela o papel que tem sido considerado cada vez mais 

importante da estrutura de GC das empresas em promover e fortalecer as estratégias de RSC, 

corroborando o argumento de que existe um círculo virtuoso entre GC e RSC nas 
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organizações por refletirem o compromisso da organização com seus stakeholders (JAMALI; 

SAFIEDDINE; RABBATH, 2008; KOLK; PINKSE, 2010; JO; HARJOTO, 2011). 

O Quadro 8 traz um comparativo das metodologias dos índices quanto aos critérios 

adotados no processo de avaliação do desempenho em RSC. 

É possível constatar que todos índices analisados (ISE, MERCO, CSRHUB e 

Thomson ESG) não adotam critérios de exclusão de empresas envolvidas em setores 

considerados controversos, procedimento conhecido na literatura por negative screen, que 

exclui tais setores por terem postura antiética, como os que alocam investimentos substanciais 

em categorias como tabaco, jogos de azar, álcool e armas de fogo. Contrariamente ao negative 

screen, existe o critério do positive screen, por meio do qual alguns índices adotam uma 

política de inclusão das melhores empresas de todos os setores (KINDER; DOMINI, 1997; 

FOWLER; HOPE, 2007; DILLA et al., 2016).  
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Quadro 8: Comparativo das metodologias dos índices quanto aos critérios adotados  
Índice Inclusão/ 

Exclusão de 

setores 

controversos 

(positive screen / 

negative screen) 

Pesos 

diferenciados 

para cada 

dimensão RSC 

Mensuração do 

desempenho da 

RSC em relação 

aos setores 

Avaliação com 

aplicação de 

questionário às 

empresas 

Aplicação de 

punição por 

descumprir 

algum requisito 

de avaliação 

Pontuação da 

performance de 

RSC 

Periodicidade 

da avaliação 

 e sua 

atualização 

Asseguração 

externa do 

processo de 

avaliação 

ISE Inclusão Não Não Sim Sim Participação da 

empresa na 

carteira anual 

Anual Sim 

(KPMG) 

Ranking MERCO 

Reputação 

Corporativa 

Inclusão Não Sim Sim Não Pontuação anual 

da empresa em 

escala de 3.000-

10.000 pontos 

Anual Sim 

(KPMG) 

Ranking MERCO 

Responsabilidade 

Social e 

Governança 

Corporativa 

Inclusão Não Não Sim Não Pontuação anual 

da empresa em 

escala de 3.000-

10.000 pontos 

Anual Sim 

(KPMG) 

Rating CSRHUB  Inclusão ND Sim Não Não Pontuação da 

empresa numa 

escala de 0-100 

Mensal e 

Anual 

ND 

Thomson ESG 

SCORE 

Inclusão Sim Sim Não Não Pontuação da 

empresa numa 

escala de 0-100 

Semanal, 

Mensal e 

Anual 

Sim 

Nota: ND denota a não disponibilidade de informações. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Por não adotarem critérios de exclusão (negative screen), esses índices e ratings de 

avaliação externa da RSC consideram que empresas pertencentes a setores controversos, os 

quais, embora produzam produtos prejudiciais ao ser humano, à sociedade e ao meio 

ambiente, podem ter condições de empreender esforços para serem socialmente responsáveis, 

o que ainda constitui um questionamento na literatura que permanece em grande parte sem 

resposta (FRYNAS, 2005; PALAZZO; RICHTER, 2005; PALAZZO; SCHERER, 2006; 

YOON; GÜRHAN-CANLI; SCHWARZ, 2006; HONG; KACPERCZYK, 2009; BYRNE, 

2010; BANERJEE; BONNEFOUS, 2011; CAI; JO; PAN, 2011; LINDGREEN et al., 2012). 

O argumento defendido a favor é o de que, quando percebidas como desprovidas de 

legitimidade aceitável, as empresas que experimentam controvérsias ou incidentes com 

conotação negativa encontram a sua legitimidade organizacional ameaçada (PALAZZO; 

SCHERER, 2006), com reflexos em sua identidade corporativa e reputação  (DONALDSON; 

PRESTON, 1995), pois a divulgação de aspectos negativos pode colocar em risco a 

legitimidade corporativa se os aspectos negativos não estiverem alinhados com as 

expectativas das sociedades quanto ao comportamento e desempenho corporativo. Em 

decorrência disso, as empresas desses setores mais sensíveis direcionam recursos e esforços 

para se engajarem em RSC a fim de obterem licença social para operar na busca por 

refletirem os mesmos valores da sociedade (CARROLL; SHABANA, 2010; AOUADI; 

MARSAT, 2016). 

Abreu et al. (2016) identificaram que empresas integrantes no ISE, consideradas 

sustentáveis, embora exerçam atividades potencialmente poluidoras, conforme legislação 

ambiental vigente no Brasil, apresentam-se engajadas na mitigação de impactos ambientais 

causados pelas suas atividades, o que confirma o critério adotado de não exclusão de setores 

ambientalmente sensíveis, sob o argumento de que empresas destes setores buscam 

legitimidade para serem aceitas pela sociedade. 

Com relação à utilização de pesos para cada dimensão de RSC avaliada, constata-se 

que apenas a metodologia da Thomson ESG SCORE revela publicamente atribuir pesos 

diferenciados para cada dimensão. A dimensão social é a que pode ser considerada a mais 

relevante em virtude de lhe ser atribuído maior peso no processo de avaliação do desempenho 

em RSC da empresa, o que corresponde a 35,5%, seguida das dimensões ambiental e de 

governança que apresentam, respectivamente, 34% e 30,5 % (Gráfico 1). 
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 Gráfico 1: Pesos diferenciados das dimensões de RSC  

 da Thomson ESG 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

No que diz respeito aos critérios das dimensões de RSC avaliadas pela Thomson 

Reuters, o Gráfico 2 traz a segregação desses critérios para cada dimensão. Para a dimensão 

governança, é dada maior ênfase ao critério gestão, cujo peso corresponde a 19%, enquanto 

que estratégia de RSC é o critério de menor peso nesta dimensão. 

Gráfico 2: Pesos de critérios das dimensões ambiental, social e governança-Thomson 

Reuters 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Quando se considera o aspecto social, a força de trabalho mostra-se como critério mais 

relevante cujo peso atribuído é 16%, diferentemente do critério direitos humanos, ao qual é 

atribuído um peso de 4,5%. Por outro lado, no que tange à dimensão ambiental, os três 

critérios considerados- inovação, emissões e uso de recursos- apresentam grau similar de 

relevância, cujos pesos atribuídos aproximam-se de 11%. 
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Na metodologia adotada pelo ISE, é atribuído o mesmo peso (100) a cada uma das sete 

dimensões da RSC avaliadas por meio da aplicação de questionário às empresas, em que cada 

dimensão é subdivida em categorias ou critérios, que contemplam os temas das dimensões 

(Gráfico 3). 

 Gráfico 3: Pesos das dimensões do ISE 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

No entanto, aos critérios são atribuídos pesos diferenciados, definidos pela relevância 

do tema no contexto atual da gestão empresarial e das demandas da sociedade, sendo mais 

privilegiadas as práticas de gestão e o desempenho. O Gráfico 4 evidencia os pesos 

direcionados aos critérios da dimensão ambiental avaliada pelo ISE. 

Gráfico 4: Pesos de critérios da dimensão ambiental- ISE 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Um aspecto relevante que vale ressaltar relativamente à metodologia do ISE diz 

respeito à segregação da dimensão ambiental em seis grupos de empresas no processo de 

avaliação da RSC através da aplicação de questionário, em decorrência da adoção do critério 
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do positive screen, em oposição ao negative screen, ao também permitir a seleção de 

empresas de setores ambientalmente mais sensíveis e controversos para compor a carteira 

anual. 

De uma forma geral, os critérios de gestão e desempenho são os que se mostram mais 

relevantes, exceto para o grupo de instituições financeiras e seguradoras, cujo critério político 

representa o de maior peso. 

Com relação às dimensões social e econômico-financeira, o Gráfico 5 traz os pesos de 

seus critérios. É perceptível que o critério gestão é o de maior relevância para ambas as 

dimensões, ao passo que o critério cumprimento legal representa o de menor relevância para 

essas dimensões. 

Gráfico 5: Pesos de critérios das dimensões social e econômico-financeira-ISE 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

O Gráfico 6 evidencia os critérios e seus respectivos pesos da dimensão mudanças 

climáticas e geral no processo de avaliação da RSC pelo ISE. Os critérios gestão, 

transparência e alinhamento representam-se como os de maior relevância nesta dimensão. 

Por outro lado, menos ênfase é dada aos critérios compromissos e relato, cujos pesos 

são respectivamente 15% e 16%. 
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Gráfico 6: Pesos de critérios das dimensões mudanças climáticas e geral-ISE 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

As dimensões natureza do produto e governança apresentam distintos critérios, 

conforme demonstrado no Gráfico 7. 

Gráfico 7: Pesos de critérios das dimensões natureza do produto e governança-ISE 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Para a dimensão natureza do produto, o critério mais enfatizado é impactos difusos do 

uso do produto, cujo peso corresponde a 60%, enquanto que o critério cumprimento legal 

apresenta menor peso, apenas 10%. Quanto à dimensão governança corporativa, os critérios 

conselho de administração e propriedade apresentam-se como mais relevantes, ao passo que 

gestão, auditoria e fiscalização detêm menor peso. 

Diferentemente dos demais índices que ponderam as dimensões da RSC no processo 

de avaliação do desempenho socialmente responsável da empresa, na metodologia adotada 

pelo MERCO, que é um monitor multistakeholder, a ponderação é efetivada com relação às 

quatro avaliações por meio da aplicação de questionários a nove fontes de informação, 

direcionadas a grupos específicos de stakeholders, conforme explicitado no Quadro 9. 
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Quadro 9: Descrição da ponderação de avaliação na metodologia do MERCO 
Avaliação Fonte de 

informação 

Descrição da fonte Dimensão 

avaliada 

Peso no 

ranking 

(%) 

1ª avaliação  45 

 TOTAL 

DIRETORES 

Diretores que fazem parte do comitê 

diretivo de empresas que tenham 

faturamento anual superior a US$40M 

elegem as empresas com melhor 

reputação no Brasil. Em função das 

respostas dos diretores será elaborado 

um ranking provisório em que somente 

as 100 primeiras empresas serão 

avaliadas. 

- 45 

2ª avaliação  39 

 ANALISTAS 

FINANCEIROS  

Uma amostra de analistas financeiros 

pontua de 0 a 100 os resultados 

econômico-financeiros, a credibilidade e 

a qualidade da informação econômica 

das empresas. 

Resultados 

econômico-

financeiros 

10 

 ONG Responsáveis por ONGs pontuam de 0 a 

100 o compromisso com a comunidade e 

a responsabilidade social e ambiental das 

empresas do ranking provisório. 

Ética e 

Responsabilidade 

Corporativa 

5 

 SINDICATOS Responsáveis por sindicatos pontuam de 

0 a 100 a qualidade laboral de cada uma 

das empresas do 

ranking provisório. 

Reputação 

interna 

5 

 ASSOCIAÇÕES 

DE 

CONSUMIDORES 

Responsáveis por associações de 

consumidores pontuam de 0 a 100 a 

qualidade do produto/serviço e o respeito 

aos direitos dos consumidores das 

diferentes empresas. 

Qualidade da 

oferta comercial 

4 

 JORNALISTAS 

DE 

INFORMAÇÃO 

ECONÔMICA  

Os jornalistas pontuam de 0 a 100 a 

transparência da informação econômica, 

a eficácia na comunicação corporativa e 

a acessibilidade das empresas do 

ranking. 

Ética e 

Responsabilidade 

Corporativa 

10 

 CATEDRÁTICOS 

DE 

UNIVERSIDADES 

(MESTRES E 

DOUTORES)  

Catedráticos de Universidades na área 

empresarial 

pontuam de 0 a 100 a qualidade da 

gestão empresarial, a estratégia 

competitiva e a inovação. 

Direção e Gestão 5 

3ª avaliação  10 

 MERCO 

TRACKING 

A população de consumidores valora a 

reputação comercial das empresas em 

função de 10 variáveis: trajetória, 

qualidade/preço, qualidade, inovação, 

ética, empatia, compromisso ecológico, 

compromisso social, atrativa para 

trabalhar e boa para investir. 

- 10 

4ª avaliação  6 

 AVALIAÇÃO 

DIRETA 

Esta avaliação é realizada pelos técnicos 

da Análisis e Investigación que verificam 

diretamente mediante um “questionário 

de méritos” a reputação atribuída a cada 

empresa, seguindo critérios 

homologados pelos principais índices 

(DJSI, GRI…). 

- 6 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos a partir do relatório MERCO (2017). 
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Percebe-se, pelo Quadro 9, que a ponderação mais relevante no processo de avaliação 

dos índices do MERCO se aplica à avaliação fornecida por diretores de empresas (45%), 

seguida da avaliação fornecida por especialistas, que incluem diversos grupos de stakeholders 

(39%) responsáveis pelas avaliações das dimensões de RSC, seguidos dos menores pesos 

dados pela avaliação de consumidores (10%) e análise de auditoria interna (6%). 

No que diz respeito ao tipo de avaliação adotado pelas agências de rating no processo 

de mensuração do desempenho em RSC da empresa, destaca-se que, à exceção do Rating 

CSRHUB e Thomson ESG SCORE, os demais utilizam a aplicação de questionários às 

empresas como principal meio para colher informações que atestem as iniciativas de RSC da 

empresa avaliada. No caso do índice ISE, a resposta ao questionário fica a cargo dos 

executivos das empresas responsáveis pelas áres de relações com investidores e 

sustentabilidade, cujo preenchimento do questionário, que tem apenas questões objetivas, é 

voluntário e demonstra o comprometimento da empresa com ações de sustentabilidade. Neste 

caso, após o envio das respostas, as empresas devem apresentar documentos corporativos que 

comprovem, de forma amostral, as respostas assinaladas. Já para os índices do MERCO, a 

resposta ao questionário envolve uma participação multistakeholder dos diversos interessados 

na empresa. 

Com relação à possibilidade de aplicação de eventuais punições às empresas avaliadas 

pelos índices por descumprimento de algum requisito de avaliação no desempenho de RSC, 

tem-se notícia de que apenas o ISE adota como punição a própria exclusão da empresa de sua 

carteira anual quando ela deixa de atender a um de seus critérios de inclusão, que 

compreende, entre outros, o atendimento aos critérios de sustentabilidade referendados pelo 

Conselho Deliberativo do ISE. 

Com vistas a identificar a avaliação de empresas por mais de um índice de RSC, a 

Tabela 23 apresenta resultados representativos da quantificação de informações acerca deste 

aspecto, identificando-se a proporção de empresas simultaneamente avaliadas considerando 

diversas combinações de índices, com resultados mais detalhados reportados de forma 

adicional no APÊNDICE C deste trabalho. 
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Tabela 23: Resultados representativos da participação de empresas em mais de um 

índice 
Combinação de índices % ISE %CSRHUB %Thomson 

ESG 

%MERCO 

RP 

% MERCO 

RS/GC 

2 índices   
 

  
  

ISE e CSRHUB 89,67 31,85 
   

ISE e Thomson ESG 68,48 
 

37,61 
  

MERCO RP e MERCO RS/GC 
   

85,25 85,25 

CSRHUB e Thomson ESG 
 

59,07 91,34 
  

3 índices 
     

ISE, CSRHUB e Thomson ESG 67,39 23,94 37,01 
  

ISE, MERCO RS/GC e Thomson ESG 12,25  
 

26,63 
 

14,63 

4 índices 
     

ISE, MERCO RP, MERCO RS/GC e 

CSRHUB 

32,07 11,3 
 

14,75 14,75 

ISE, MERCO RP, CSRHUB e 

Thomson ESG 

25,00 8,8 13,73 11,50 
 

5 índices 
     

ISE, MERCO RP, MERCO RS/GC, 

CSRHUB e Thomson ESG 

22,83 8,11 12,54 10,50  10,50  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

É possível identificar pelos dados da Tabela 23 uma mais alta proporção de empresas 

avaliadas pelo ISE que também foram avaliadas pela agência CSRHUB, o equivalente a 

89,67% de empresas do ISE no período, indicando haver uma maior propensão de empresas 

do ISE também serem avaliadas externamente sob critérios de RSC pela agência CSRHUB. 

De forma similar, constata-se que cerca de 68,48% de empresas do ISE encontram-se 

propensas a também serem avaliadas externamente segundo critérios de RSC pela agência 

Thomson. Esse número também é relevante quando se considera as avaliações pelos dois 

índices do MERCO, cuja proporção é de 85,25% de empresas avaliadas tanto pelo ranking 

MERCO Reputação quanto pelo ranking MERCO Responsabilidade e Governo Corporativo. 

Adicionalmente, observou-se que cerca de 91,34% de empresas avaliadas pela 

Thomson também foram avaliadas pela agência CSRHUB, indicando que esta demonstra 

grande propensão a avaliar externamente a RSC de empresas brasileiras monitoradas pela 

Thomson segundo critérios ASG. 

Quando se considera a combinação de três índices, constata-se que 67,39% das 

empresas integrantes do ISE no período também foram avaliadas externamente sob critérios 

de RSC tanto pela agência CSRHUB, quanto pela agência Thomson. A menor proporção é 

identificada por empresas do ISE (12,25%) que também foram avaliadas externamente pelo 

ranking MERCO RS/GC e rating Thomson ESG. 
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No que concerne à proporção de empresas avaliadas por uma combinação de quatro 

índices de RSC, o maior percentual (32,07%) foi encontrado para empresas do ISE que foram 

concomitantemente avaliadas pelos rankings MERCO RP e MERCO RS/GC e rating 

CSRHUB, enquanto que o menor percentual de 8,8% foi constatado para empresas avaliadas 

pelo rating CSRHUB, tendo sido também submetidas às avaliações em RSC pelos índices 

ISE, MERCO RP e Thomson ESG. 

Finalmente, observou-se que a avaliação simultânea de empresas por todos os cinco 

índices alcança 22,83% de empresas do ISE, 12,54% de empresas da Thomson ESG, seguido 

de 10,50% de empresas do MERCO RP e MERCO RS/GC e um percentual menor de 8,11% 

de empresas do CSRHUB. 
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5  CONCLUSÕES 

O presente trabalho realizou uma investigação das relações que podem ser 

estabelecidas entre avaliação em índices de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), 

conduta socialmente irresponsável, conhecida na literatura como controvérsias relacionadas a 

questões ambientais socias e de governança (ASG), potencial de agressividade ambiental, 

aderência às diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) e a propensão à convergência de 

avaliação da empresa brasileira por índices de RSC. 

Apoiando-se nas teorias da legitimidade e stakeholder, assim como na abordagem 

teórica emergente de window dressing, a motivação para esta investigação emana do debate 

acerca da eclosão de índices de RSC como propostas de mensuração e avaliação externa do 

desempenho da empresa em RSC, que tentam capturar o engajamento da empresa em RSC 

com vistas a garantir legitimidade social, assim como da crescente preocupação por parte dos 

stakeholders com ações empresariais que afetam negativamente a imagem da empresa como 

boa cidadã corporativa, além da importância de a empresa divulgar suas ações de RSC de 

forma mais transparente segundo padrões de qualidade internacionalmente estabelecidos. 

A pesquisa utilizou uma amostra que consistiu num total de 1.007 observações de 

empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC no período 2013-2017. Os índices de RSC 

utilizados no estudo correspondem àqueles que contemplaram uma maior quantidade de 

empresas brasileiras em seu processo de avaliação, a saber: Índice de Sustentabilidade 

Empresarial, Merco Empresas de Reputação Corporativa, Merco Responsabilidade e Governo 

Corporativo, e os índices de RSC das agências CSRHub e Thomson Reuters. 

Após aplicação de procedimentos estatísticos, que consistiram em análises descritivas, 

técnicas de normalização de dados, análise de correlação e aplicação de testes de diferenças 

entre médias, os resultados mostram que, de fato, podem ser traçadas algumas relações entre 

avaliação em índices de RSC, controvérsias ASG, potencial de agressividade ambiental e 

aderência às diretrizes da GRI. Além disso, é possível constatar uma propensão à 

convergência de avaliação da empresa brasileira por índices de RSC. 

Em resposta ao primeiro objetivo específico da pesquisa, que foi analisar o nível de 

envolvimento em questões controversas que refletem uma conduta socialmente irresponsável 

de empresas brasileiras avaliadas em índices de RSC, constatou-se a existência de um alto 

grau de envolvimento dessas empresas em controvérsias ambientais socias e de governança. 

Confirmando essa tendência, os testes de diferença entre médias revelaram que, 

contrariamente ao esperado, empresas melhor avaliadas em índices de RSC encontram-se 
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mais envolvidas em controvérsias ASG, o que demonstra uma conduta socialmente 

irresponsável dessas empresas, em conformidade com a abordagem do window dressing. 

Este achado contrapõe-se ao argumento de que os índices e ratings de RSC conferem 

mais legitimidade às empresas quanto à sua postura responsável e comprometida com 

questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, sugerindo-se que as empresas podem 

não ser tão responsáveis quanto é apresentado publicamente na avaliação externa 

proporcionada pelos índices de RSC, o que indica que as empresas procuram somente cumprir 

com os critérios exigidos pelos índices que avaliam externamente sua performance de RSC, 

mas não fazem mudanças significativas em suas operações. 

Além disso, esse grande envolvimento constatado em questões que refletem uma 

conduta socialmente irresponsável, que encontra suporte na abordagem teórica de window 

dressing, poderia ser explicado sob a perspectiva tanto dos índices quanto das empresas 

avaliadas: no primeiro caso, indicaria que os índices de RSC podem estar negligenciando 

questões relevantes, que são as controvérsias ASG, em seu processo de avaliação, que podem 

fragilizar o desempenho em RSC da empresa; no segundo caso, indicaria que as empresas 

podem estar encobrindo ações que refletem uma conduta oposta aos princípios de RSC, e com 

isto acabam tirando proveito desta situação ao demonstraram uma imagem positiva através da 

promoção de boa avaliação externa proporcionada pelos índices de RSC, o que gera dúvidas 

sobre os verdadeiros propósitos e a eficácia de suas iniciativas de RSC, tendo em vista que, 

através desse comportamento, a empresa pretende apenas melhorar sua imagem 

“prejudicada”. 

Como resposta ao segundo objetivo específico da pesquisa, que foi analisar o potencial 

de agressividade ambiental, conforme a Lei nº 10.165/2000, de empresas brasileiras avaliadas 

em índices de RSC, pode-se constatar a predominância de empresas avaliadas que apresentam 

potencial de impacto ambiental de acordo com a Lei nº 10.165/2000, indicando que os índices 

de RSC tendem a avaliar externamente mais empresas de setores suscetíveis à questão da 

agressividade ambiental. 

No entanto, os testes de diferença entre médias revelaram que ambos os índices 

MERCO RP e MERCO RS/GC têm melhor avaliado empresas que não apresentam risco 

crítico de impacto ambiental, sugerindo que setores mais ambientalmente sensíveis podem 

enfrentar maiores dificuldades em elevar seus níveis de desempenho em RSC. 

De outro modo, o índice Thomson ESG tem melhor avaliado o desempenho de RSC de 

empresas brasileiras pertencentes a setores que apresentam maior sensibilidade ambiental, 

indicando que esse grupo, em virtude do enforcement da Lei e da pressão exercida por grupos 
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de stakeholders, tem empreendido mais esforços na busca por alavancar seus níveis de 

desempenho em RSC, a fim de obter legitimidade e licença social para desenvolver suas 

atividades. 

Por outro lado, verificou-se que empresas de setores com potencial de impacto 

ambiental encontram-se mais envolvidas em controvérsias ASG, o que pode ser explicado 

pela maior criticidade de setores com potencial de agressividade ambiental em virtude da forte 

propensão de causarem maiores danos socioambientais, sendo por isso mais sensíveis ao 

envolvimento em controvérsias ASG, dada a dificuldade que apresentam em utilizar a RSC 

como esforço contínuo para reduzir seu impacto negativo e percepção pública desfavorável. 

Além do que, reforça o argumento de que o engajamento em RSC por empresas de setores 

ambientalmente mais agressivos pode constituir-se numa tentativa desconfiada de "fachada" 

para legitimar negócios questionáveis e “ludibriar” stakeholders, conforme postula a corrente 

teórica do window dressing. 

Em atendimento ao terceiro objetivo específico da pesquisa, que é investigar o nível de 

aderência a padrões de divulgação da GRI de empresas brasileiras avaliadas em índices de 

RSC, verificou-se que a maioria das empresas brasileiras avaliadas nestes índices não 

divulgam relatórios específicos de sustentabilidade sobre suas ações de RSC nem seguem 

nenhuma diretriz da GRI. 

Pelo teste de diferença de médias, constatou-se que empresas que, além de divulgarem 

suas ações de RSC usando as diretrizes da GRI, também adotam o formato de relatório 

integrado e auditam seus relatórios, são melhor avaliadas externamente por índices de RSC. 

Essa constatação reforça o entendimento de que as agências de avaliação externa através dos 

índices de RSC podem estar reputando em seu processo avaliativo o conteúdo constante em 

relatórios de sustentabilidade divulgados pelas empresas em padrões da GRI, o que garante 

maior transparência aos stakeholders em relação às práticas de RSC desenvolvidas pela 

empresa, além da garantia de legitimidade das ações corporativas perante a sociedade. 

Em contrapartida, as empresas que elaboram e divulgam seus relatórios de 

sustentabilidade nas diretrizes da GRI estão mais sujeitas ao envolvimento em controvérsias 

ASG, atestando o que postula a abordagem teórica de window dressing, identificando-se a 

existência de contradição entre o que as empresas relatam ao público acerca de suas ações de 

RSC e o que de fato praticam através de transgressões sociais, ambientais e de governança. 

Corrobora ainda a este achado a limitação de a GRI não contemplar de forma adaptativa todas 

as especificidades de empresas e setores, nem de integrar grande parte dos impactos das 

empresas na sociedade e no meio ambiente. 
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Em resposta ao quarto objetivo específico da pesquisa, que é detectar o nível de 

convergência de avaliação da empresa brasileira em índices de RSC, constatou-se que existe 

uma diversidade de apreensões entre os índices acerca do construto de responsabilidade social 

corporativa, o que pode ser reflexo da ausência de um consenso sobre uma definição única e 

sistematizada sobre o mesmo, que demonstra ser complexo. Além disso, identificou-se uma 

acentuada proporção de empresas que foram simultaneamente avaliadas considerando 

diversas combinações de índices. 

Vale destacar ainda o fato de que os índices de RSC, embora apresentem metodologias 

específicas, estão positivamente correlacionados, indicando uma certa congruência na 

avaliação do desempenho em RSC da empresa brasileira por estes índices. 

Os resultados obtidos com este trabalho permitem ampliar o conhecimento sobre a 

dinâmica das relações que existem entre avaliação em índices de RSC, conduta socialmente 

irresponsável, potencial de agressividade ambiental e aderência às diretrizes da GRI, sob a 

ótica das teorias stakeholder e da legitimidade, permitindo explorar ainda a abordagem teórica 

emergente no contexto da RSC de window dressing, ainda pouco debatida e consolidada na 

academia e no ambiente da empresa brasileira. Outrossim, esta pesquisa viabiliza aprofundar 

o debate acerca da efetividade dos critérios de avaliação de índices de RSC através dos quais 

as empresas brasileiras têm sido avaliadas externamente em relação ao seu compromisso e 

engajamento em RSC, ao expor o processo avaliativo dos distintos índices que funcionam 

como instrumentos externos de avaliação de RSC que têm observado crescente importância. 

Todavia, o estudo apresenta algumas limitações que oferecem algumas oportunidades 

para futuras pesquisas. Em primeiro lugar, o estudo limita-se apenas a estabelecer relações 

entre os construtos analisados, sugerindo-se que estudos futuros possam aplicar métodos de 

inferência estatística mais robustos. Em segundo lugar, a análise contempla um exíguo 

período em que apenas alguns índices de RSC que avaliaram a empresa brasileira foram 

explorados. Nesse sentido, estudos futuros poderão ampliar a análise a uma maior diversidade 

de índices de RSC que avaliam externamente a empresa brasileira, assim como a um maior 

horizonte temporal. 

Em terceiro lugar, o estudo direciona a análise de metodologias dos índices de RSC 

apenas ao que é divulgado pelas agências provedoras dos índices, o que muitas vezes dificulta 

a tentativa de estabelecer um comparativo entre elas. Mediante pesquisa de opinião e 

entrevistas em profundidade às agências provedoras, estudos futuros poderão avaliar melhor 

as metodologias utilizadas pelos distintos índices de RSC e com isso possibilitar uma análise 

comparativa mais sólida. 
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APÊNDICE A- TABELA COM DETALHAMENTO DA ADESÃO AOS MODELOS 

DE RELATÓRIOS DA GRI PELOS ÍNDICES DE RSC 

        Modelos de relatórios que seguem as Diretrizes 

da GRI 

Ano/Índice Sem 

relatórios 

Non - 

GRI 

Citing - 

GRI 

GRI 

(total) 

G3 G3.1 G4 Total 

2013 117 7 1 84 48 36 0 209 

% ano 55,98 3,34 0,48 40,19 22,96 17,22 0   

ISE 6 1 0 30 14 16 0 37 

% ISE/ano 16,22 2,70 0,00 81,08 37,84 43,24 0,00   

% ano 2,87 0,48 0,00 14,35 6,70 7,66 0,00   

% total 0,60 0,10 0,00 2,98 1,39 1,59 0,00   

MERCO RP 55 2 1 42 19 23 0 100 

% MERCO RP/ano 55,00 2,00 1,00 42,00 19,00 23,00 0,00   

% ano 26,32 0,96 0,48 20,10 9,09 11,00 0,00   

% total 5,46 0,20 0,10 4,17 1,89 2,28 0,00   

MERCO RS/GC 51 4 0 45 23 22 0 100 

% MERCO RS/GC/ano 51,00 4,00 0,00 45,00 23,00 22,00 0,00   

% ano 24,40 1,91 0,00 21,53 11,00 10,53 0,00   

% total 5,06 0,40 0,00 4,47 2,28 2,18 0,00   

CSRHUB 40 3 0 52 32 20 0 95 

% CSRHUB /ano 42,11 3,16 0,00 54,74 33,68 21,05 0,00   

% ano 19,14 1,44 0,00 24,88 15,31 9,57 0,00   

% total 3,97 0,30 0,00 5,16 3,18 1,99 0,00   

Thomson ESG 32 4 0 45 24 21 0 81 

% Thomson ESG /ano 39,51 4,94 0,00 55,56 29,63 25,93 0,00   

% ano 15,31 1,91 0,00 21,53 11,48 10,05 0,00   

% total 3,18 0,40 0,00 4,47 2,38 2,09 0,00   

2014 115 6 4 80 13 32 35 205 

%  ano 56,09 2,92 1,95 39,02 6,34 15,6 17,07   

ISE 4 1 0 35 4 16 15 40 

% ISE/ano 10,00 2,50 0,00 87,50 10,00 40,00 37,50   

% ano 1,95 0,49 0,00 17,07 1,95 7,80 7,32   

% total 0,40 0,10 0,00 3,48 0,40 1,59 1,49   

MERCO RP 57 3 3 37 7 14 16 100 

% MERCO RP/ano 57,00 3,00 3,00 37,00 7,00 14,00 16,00   

% ano 27,80 1,46 1,46 18,05 3,41 6,83 7,80   

% total 5,66 0,30 0,30 3,67 0,70 1,39 1,59   

MERCO RS/GC 57 4 2 37 7 13 17 100 

% MERCO RS/GC/ano 57,00 4,00 2,00 37,00 7,00 13,00 17,00   

% ano 27,80 1,95 0,98 18,05 3,41 6,34 8,29   

% total 5,66 0,40 0,20 3,67 0,70 1,29 1,69   

CSRHUB 44 5 1 51 8 17 26 101 
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% CSRHUB /ano 43,56 4,95 0,99 50,50 7,92 16,83 25,74   

% ano 21,46 2,44 0,49 24,88 3,90 8,29 12,68   

% total 4,37 0,50 0,10 5,06 0,79 1,69 2,58   

Thomson ESG 35 3 1 47 6 16 25 86 

% Thomson ESG /ano 40,70 3,49 1,16 54,65 6,98 18,60 29,07   

% ano 17,07 1,46 0,49 22,93 2,93 7,80 12,20   

% total 3,48 0,30 0,10 4,67 0,60 1,59 2,48   

2015 65 11 3 81 3 17 61 160 

 % ano 40,62 6,87 1,87 50,62 1,87 10,62 38,12   

ISE 5 0 0 34 1 4 29 35 

% ISE/ano 14,29 0,00 0,00 97,14 2,86 11,43 82,86   

% ano 3,13 0,00 0,00 21,25 0,63 2,50 18,13   

% total 0,50 0,00 0,00 3,38 0,10 0,40 2,88   

MERCO RP 0 0 0 0 0 0 0 0 

% MERCO RP/ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

% total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

MERCO RS/GC 0 0 0 0 0 0 0 0 

% MERCO RS/GC/ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

% total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

CSRHUB 45 6 2 50 2 8 40 103 

% CSRHUB /ano 43,69 5,83 1,94 48,54 1,94 7,77 38,83   

% ano 28,13 3,75 1,25 31,25 1,25 5,00 25,00   

% total 4,47 0,60 0,20 4,97 0,20 0,79 3,97   

Thomson ESG 33 3 1 46 2 6 38 83 

% Thomson ESG /ano 39,76 3,61 1,20 55,42 2,41 7,23 45,78   

% ano 20,63 1,88 0,63 28,75 1,25 3,75 23,75   

% total 3,28 0,30 0,10 4,57 0,20 0,60 3,77   

2016 122 12 5 79 0 1 78 218 

 % ano 55,96 5,41 2,25 35,58 0 0,45 35,13   

ISE 0 0 1 33 0 0 33 34 

% ISE/ano 0,00 0,00 2,94 97,06 0,00 0,00 97,06   

% ano 0,00 0,00 0,46 15,14 0,00 0,00 15,14   

% total 0,00 0,00 0,10 3,28 0,00 0,00 3,28   

MERCO RP 61 3 3 33 0 0 33 100 

% MERCO RP/ano 61,00 3,00 3,00 33,00 0,00 0,00 33,00   

% ano 27,98 1,38 1,38 15,14 0,00 0,00 15,14   

% total 6,06 0,30 0,30 3,28 0,00 0,00 3,28   

MERCO RS/GC 62 3 3 32 0 0 32 100 

% MERCO RS/GC/ano 62,00 3,00 3,00 32,00 0,00 0,00 32,00   

% ano 28,44 1,38 1,38 14,68 0,00 0,00 14,68   

% total 6,16 0,30 0,30 3,18 0,00 0,00 3,18   
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CSRHUB 52 8 3 46 0 0 46 109 

% CSRHUB /ano 47,71 7,34 2,75 42,20 0,00 0,00 42,20   

% ano 23,85 3,67 1,38 21,10 0,00 0,00 21,10   

% total 5,16 0,79 0,30 4,57 0,00 0,00 4,57   

Thomson ESG 35 5 2 43 0 0 43 85 

% Thomson ESG /ano 41,18 5,88 2,35 50,59 0,00 0,00 50,59   

% ano 16,06 2,29 0,92 19,72 0,00 0,00 19,72   

% total 3,48 0,50 0,20 4,27 0,00 0,00 4,27   

2017 128 15 2 70 0 0 70 215 

 % ano 59,53 6,97 0,93 32,55 0 0 32,55   

ISE 3 1 1 29 0 0 29 34 

% ISE/ano 8,82 2,94 2,94 85,29 0,00 0,00 85,29   

% ano 1,40 0,47 0,47 13,49 0,00 0,00 13,49   

% total 0,30 0,10 0,10 2,88 0,00 0,00 2,88   

MERCO RP 64 4 0 32 0 0 32 100 

% MERCO RP/ano 64,00 4,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00   

% ano 29,77 1,86 0,00 14,88 0,00 0,00 14,88   

% total 6,36 0,40 0,00 3,18 0,00 0,00 3,18   

MERCO RS/GC 64 4 0 32 0 0 32 100 

% MERCO RS/GC/ano 64,00 4,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00   

% ano 29,77 1,86 0,00 14,88 0,00 0,00 14,88   

% total 6,36 0,40 0,00 3,18 0,00 0,00 3,18   

CSRHUB 53 9 1 47 0 0 47 110 

% CSRHUB /ano 48,18 8,18 0,91 42,73 0,00 0,00 42,73   

% ano 24,65 4,19 0,47 21,86 0,00 0,00 21,86   

% total 5,26 0,89 0,10 4,67 0,00 0,00 4,67   

Thomson ESG 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Thomson ESG /ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

% total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total 547 51 15 394 64 86 244 1.007 

 % total 54,32 5,06 1,49 39,13 6,36 8,54 24,23   

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE B- TABELA DETALHADA DA ASSEGURAÇÃO EXTERNA E ADESÃO 

AO RELATO INTEGRADO DE RELATÓRIOS DA GRI POR ÍNDICES DE RSC 

  Asseguração externa Relato integrado 
Asseguração externa e 

Relato integrado 

  Sim Não Total Sim Não Total Sim Não Total 

2013 47 162 209 9 200 209 4 205 209 

% ano 22,48 77,52  4,30 95,70  1,91 98,09  

ISE 25 12 37 3 34 37 2 35 37 

% ISE/ano 67,56 32,44   8,11 91,89   5,40 94,59  

% ano 11,96 5,74   1,44 16,27   0,95 16,74  

% total 2,48 1,19   0,30 3,38   0,19 3,46  

MERCO RP 25 75 100 7 93 100 4 96 100 

% MERCO RP/ano 25,00 75   7,00 93,00   4,00 96,00  

% ano 11,96 35,88   3,35 44,50   1,91 45,93  

% total 2,48 7,45   0,70 9,24   0,39 9,49  

MERCO RS/GC 27 73 100 7 93 100 4 96 100 

%MERCO RS/GC /ano 27,00 73   7,00 93,00   4,00 96,00  

% ano 12,91 34,92   3,35 44,50   1,91 45,93  

% total 2,68 7,25   0,70 9,24   0,39 9,49  

CSRHUB 30 65 95 7 88 95 3 92 95 

% CSRHUB /ano 31,57 68,42   7,37 92,63   3,15 96,84  

% ano 14,35 31,1   3,35 42,11   1,43 44,01  

% total 2,98 6,45   0,70 8,74   0,29 9,09  

Thomson ESG 27 54 81 5 76 81 2 79 81 

% Thomson ESG /ano 33,33 66,66   6,17 93,83   2,46 97,53  

% ano 12,91 25,83   2,39 36,36   0,95 37,79  

% total 2,68 5,36   0,50 7,55   0,19 7,81  

2014 43 162 205 9 196 205 6 199 205 

% ano 20,97 79,03  4,39 95,61  2,92 97,08  

ISE 27 13 40 6 34 40 5 35 40 

% ISE/ano 67,5 32,5   15,00 85,00   12,5 87,5  

% ano 13,17 6,34   2,93 16,59   2,43 17,07  

% total 2,68 1,29   0,60 3,38   0,59 3,46  

MERCO RP 23 77 100 5 95 100 4 96 100 

% MERCO RP/ano 23,00 77,00   5,00 95,00   4,00 96,00  

% ano 11,22 37,56   2,44 46,34   1,95 46,82  

% total 2,28 7,65   0,50 9,43   0,39 9,49  

MERCO RS/GC 23 77 100 5 95 100 4 96 100 

%MERCO RS/GC /ano 23,00 77,00   5,00 95,00   4,00 96,00  

% ano 11,22 37,56   2,44 46,34   1,95 46,82  

% total 2,28 7,65   0,50 9,43   0,39 9,49  

CSRHUB 28 73 101 8 93 101 5 96 101 

% CSRHUB /ano 27,72 73,00   7,92 92,08   4,95 95,04  

% ano 13,66 35,61   3,90 45,37   2,43 46,82  
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% total 2,78 7,25   0,79 9,24   0,49 9,49  

Thomson ESG 27 59 86 8 78 86 5 81 86 

% Thomson ESG /ano 31,40 68,60   9,30 90,70   5,81 94,18  

% ano 13,17 28,78   3,90 38,05   2,43 39,51  

% total 2,68 5,86   0,79 7,75   0,49 8,01  

2015 40 120 160 20 140 160 10 150 160 

% ano 25,00 75  12,50 87,50  6,25 93,75  

ISE 23 16 39 11 28 39 7 32 39 

% ISE/ano 58,97 41,03   28,21 71,79   17,94 82,05  

% ano 14,38 10,00   6,88 17,50   4,37 20,00  

% total 2,28 1,59   1,09 2,78   0,69 3,16  

MERCO RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% MERCO RP/ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

% total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

MERCO RS/GC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

%MERCO RS/GC /ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

% total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

CSRHUB 25 78 103 14 89 103 7 96 107 

% CSRHUB /ano 24,27 75,73   13,59 86,41   6,54 89,71  

% ano 15,63 48,75   8,75 55,63   4,37 60  

% total 2,48 7,75   1,39 8,84   0,69 9,49  

Thomson ESG 21 62 83 14 69 83 7 76 83 

% Thomson ESG /ano 25,30 74,70   16,87 83,13   8,43 91,56  

% ano 13,13 38,75   8,75 43,13   4,37 47,5  

% total 2,09 6,16   1,39 6,85   0,69 7,51  

2016 40 178 218 20 198 218 14 204 218 

% ano 18,35 81,65  9,17 90,83  6,42 93,58  

ISE 24 10 34 15 19 34 10 24 34 

% ISE/ano 70,59 29,41   44,12 55,88   29,41 70,58  

% ano 11,01 81,65   6,88 8,72   4,50 10,81  

% total 2,38 0,99   1,49 1,89   0,98 2,37  

MERCO RP 18 82 100 11 89 100 7 93 100 

% MERCO RP/ano 18,00 82,00   11,00 89,00   7,00 93,00  

% ano 8,26 37,61   5,05 40,83   3,15 41,89  

% total 1,79 8,14   1,09 8,84   0,69 9,19  

MERCO RS/GC 18 82 100 11 89 100 6 94 100 

MERCO RS/GC /ano 18,00 82,00   11,00 89,00   6,00 94,00  

 ano 8,26 37,61   5,05 40,83   2,70 42,34  

 total 1,79 8,14   1,09 8,84   0,59 9,29  

CSRHUB 25 84 109 16 93 109 10 99 109 

% CSRHUB /ano 22,94 77,06   14,68 85,32   9,17 90,82  
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% ano 11,47 38,53   7,34 42,66   4,50 44,59  

% total 2,48 8,34   1,59 9,24   0,98 9,79  

Thomson ESG 23 62 85 16 69 85 10 75 85 

% Thomson ESG /ano 27,06 72,94   18,82 81,18   11,76 88,23  

% ano 10,55 28,44   7,34 31,65   4,50 33,78  

% total 2,28 6,16   1,59 6,85   0,98 7,41  

2017 35 180 215 11 204 215 6 209 215 

% ano 16,28 83,72  5,11 94,89  2,79 97,21  

ISE 21 13 34 6 28 34 4 30 34 

% ISE/ano 61,76 38,24   17,65 82,35   11,76 88,23  

% ano 9,77 6,05   2,79 13,02   1,86 13,95  

% total 2,09 1,29   0,60 2,78   0,39 2,96  

MERCO RP 21 79 100 6 94 100 3 97 100 

% MERCO RP/ano 21,00 79,00   6,00 94,00   3,00 97,00  

% ano 9,77 36,74   2,79 276,47   1,39 45,11  

% total 2,09 7,85   0,60 9,33   0,29 9,59  

MERCO RS/GC 20 80 100 6 94 100 3 97 100 

%MERCO RS/GC /ano 20,00 80,00   6,00 94,00   3,00 97,00  

% ano 9,30 37,21   2,79 43,72   1,39 45,11  

% total 1,99 7,94   0,60 9,33   0,29 9,59  

CSRHUB 23 87 110 9 101 110 5 105 110 

% CSRHUB /ano 20,91 79,09   8,18 91,82   4,54 95,45  

% ano 10,70 40,47   4,19 46,98   2,32 48,83  

% total 2,28 8,64   0,89 10,03   0,49 10,38  

Thomson ESG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Thomson ESG /ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

% ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

% total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total 205 802 1.007 69 938 1.007 40 967 1.007 

% total 20,36 79,64 100 6,85 93,15 100 3,97 96,03  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE C- TABELA DETALHADA DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM 

MAIS DE UM ÍNDICE 

Combinação de índices 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

ISE e MERCO RP 17 19 0 15 17 68 

% ano 8,13 9,27 0,00 6,88 7,91 6,75 

% ISE 45,95 47,50 0,00 44,12 50,00 36,96 

% MERCO RP 17,00 19,00 0,00 15,00 17,00 17,00 

ISE e MERCO RS/GC 20 20 0 14 17 71 

% ano 9,57 9,76 0,00 6,42 7,91 7,05 

% ISE 54,05 50,00 0,00 41,18 50,00 38,59 

% MERCO RS/GC 20,00 20,00 0,00 14,00 17,00 17,75 

ISE e CSRHUB 32 35 35 32 31 165 

% ano 15,31 17,07 21,88 14,68 14,42 16,39 

% ISE 86,49 87,50 89,74 94,12 91,18 89,67 

% CSRHUB 33,68 34,65 33,98 29,36 28,18 31,85 

ISE e Thomson ESG 30 34 32 30 0 126 

% ano 14,35 16,59 20,00 13,76 0,00 12,51 

% ISE 81,08 85,00 82,05 88,24 0,00 68,48 

% Thomson ESG 36,59 39,08 38,10 34,88 0,00 37,61 

MERCO RP e CSRHUB 36 34 0 32 28 130 

% ano 17,22 16,59 0,00 14,68 13,02 12,91 

% MERCO RP 36,00 34,00 0,00 32,00 28,00 32,50 

% CSRHUB 37,89 33,66 0,00 29,36 25,45 25,10 

MERCO RP e MERCO RS/GC 70 81 0 93 97 341 

% ano 33,49 39,51 0,00 42,66 45,12 33,86 

% MERCO RP 70,00 81,00 0,00 93,00 97,00 85,25 

% MERCO RS/GC 70,00 81,00 0,00 93,00 97,00 85,25 

MERCO RP e Thomson ESG 30 31 0 30 0 91 

% ano 14,35 15,12 0,00 13,76 0,00 9,04 

% MERCO RP 30,00 31,00 0,00 30,00 0,00 22,75 

% M Thomson ESG 36,59 35,63 0,00 34,88 0,00 27,16 

MERCO RS/GC e CSRHUB 33 37 0 30 28 128 

% ano 15,79 18,05 0,00 13,76 13,02 12,71 

% MERCO RS/GC 33,00 37,00 0,00 30,00 28,00 32,00 

% CSRHUB 34,74 36,63 0,00 27,52 25,45 24,71 

MERCO RS/GC e Thomson ESG 26 33 0 28 0 87 

% ano 12,44 16,10 0,00 12,84 0,00 8,64 

% MERCO RS/GC 26,00 33,00 0,00 28,00 0,00 21,75 

% Thomson ESG 31,71 37,93 0,00 32,56 0,00 25,97 

CSRHUB e Thomson ESG 72 78 75 81 0 306 

% ano 34,45 38,05 46,88 37,16 0,00 30,39 

% CSRHUB 75,79 77,23 72,82 74,31 0,00 59,07 

% Thomson ESG 87,80 89,66 89,29 94,19 0,00 91,34 

ISE, MERCO RP e MERCO RS/GC 16 16 0 14 17 63 

% ano 7,66 7,80 0,00 6,42 7,91 6,26 

% ISE 43,24 40,00 0,00 41,18 50,00 34,24 

% MERCO RP 16,00 16,00 0,00 14,00 17,00 15,75 

% MERCO RS/GC 16,00 16,00 0,00 14,00 17,00 15,75 

ISE, MERCO RP e CSRHUB 15 17 0 15 16 63 

% ano 7,18 8,29 0,00 6,88 7,44 6,26 

% ISE 40,54 42,50 0,00 44,12 47,06 34,24 

% MERCO RP  15,00 17,00 0,00 15,00 16,00 15,75 

% CSRHUB 15,79 16,83 0,00 13,76 14,55 12,16 

ISE, MERCO RP e Thomson ESG 15 17 0 14 0 46 

% ano 7,18 8,29 0,00 6,42 0,00 4,57 
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% ISE 40,54 42,50 0,00 41,18 0,00 25,00 

% MERCO RP  15,00 17,00 0,00 14,00 0,00 11,50 

% Thomson ESG 18,29 19,54 0,00 16,28 0,00 13,73 

ISE, MERCO RS/GC e CSRHUB 18 19 0 14 16 67 

% ano 8,61 9,27 0,00 6,42 7,44 6,65 

% ISE 48,65 47,50 0,00 41,18 47,06 36,41 

% MERCO RS/GC 18,00 19,00 0,00 14,00 16,00 16,75 

% CSRHUB 18,95 18,81 0,00 12,84 14,55 12,93 

ISE, MERCO RS/GC e Thomson ESG 17 19 0 13 0 49 

% ano 8,13 9,27 0,00 5,96 0,00 4,87 

% ISE 17,00 19,00 0,00 13,00 0,00 12,25 

% MERCO RS/GC 20,73 21,84 0,00 15,12 0,00 14,63 

%Thomson ESG 45,95 47,50 0,00 38,24 0,00 26,63 

ISE, CSRHUB e Thomson ESG 29 33 32 30 0 124 

% ano 13,88 16,10 20,00 13,76 0,00 12,31 

% ISE 78,38 82,50 82,05 88,24 0,00 67,39 

% CSRHUB 30,53 32,67 31,07 27,52 0,00 23,94 

% Thomson ESG 35,37 37,93 38,10 34,88 0,00 37,01 

MERCO RP, MERCO RS/GC e CSRHUB 28 31 0 30 28 117 

% ano 13,40 15,12 0,00 13,76 13,02 11,62 

% MERCO RP 28,00 31,00 0,00 30,00 28,00 29,25 

% MERCO RS/GC 28,00 31,00 0,00 30,00 28,00 29,25 

% CSRHUB 29,47 30,69 0,00 27,52 25,45 22,59 

MERCO RP, MERCO RS/GC e Thomson ESG 22 28 0 28 0 78 

% ano 10,53 13,66 0,00 12,84 0,00 7,75 

% MERCO RP 22,00 28,00 0,00 28,00 0,00 19,50 

% MERCO RS/GC 22,00 28,00 0,00 28,00 0,00 19,50 

% Thomson ESG 26,83 32,18 0,00 32,56 0,00 23,28 

MERCO RP, CSRHUB e Thomson ESG 30 30 0 29 0 89 

% ano 14,35 14,63 0,00 13,30 0,00 8,84 

 MERCO RP 30,00 30,00 0,00 29,00 0,00 22,25 

% CSRHUB 31,58 29,70 0,00 26,61 0,00 17,18 

% Thomson ESG 36,59 34,48 0,00 33,72 0,00 26,57 

MERCO RS/GC, CSRHUB e Thomson ESG 26 32 0 27 0 85 

% ano 12,44 15,61 0,00 12,39 0,00 8,44 

% MERCO RS/GC 26,00 32,00 0,00 27,00 0,00 21,25 

% CSRHUB 27,37 31,68 0,00 24,77 0,00 16,41 

% Thomson ESG 31,71 36,78 0,00 31,40 0,00 25,37 

ISE, MERCO RP, MERCO RS/GC e CSRHUB 14 15 0 14 16 59 

% ano 6,70 7,32 0,00 6,42 7,44 5,86 

% ISE 37,84 37,50 0,00 41,18 47,06 32,07 

% MERCO RP 14,00 15,00 0,00 14,00 16,00 14,75 

% MERCO RS/GC 14,00 15,00 0,00 14,00 16,00 14,75 

% CSRHUB 14,74 14,85 0,00 12,84 14,55 11,39 

ISE, MERCO RP, MERCO RS/GC e Thomson ESG 14 15 0 13 0 42 

% ano 6,70 7,32 0,00 5,96 0,00 4,17 

% ISE 37,84 37,50 0,00 38,24 0,00 22,83 

% MERCO RP 14,00 15,00 0,00 13,00 0,00 10,50 

% MERCO RS/GC 14,00 15,00 0,00 13,00 0,00 10,50 

% Thomson ESG 17,07 17,24 0,00 15,12 0,00 12,54 

ISE, MERCO RP, CSRHUB e Thomson ESG 15 17 0 14 0 46 

% ano 7,18 8,29 0,00 6,42 0,00 4,57 

% ISE 40,54 42,50 0,00 41,18 0,00 25,00 

% MERCO RP 15,00 17,00 0,00 14,00 0,00 11,50 

% CSRHUB  15,79 16,83 0,00 12,84 0,00 8,88 
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% Thomson ESG 18,29 19,54 0,00 16,28 0,00 13,73 

ISE, MERCO RS/GC, CSRHUB e Thomson ESG 17 19 0 13 0 49 

% ano 8,13 9,27 0,00 5,96 0,00 4,87 

% ISE 45,95 47,50 0,00 38,24 0,00 26,63 

% MERCO RS/GC 17,00 19,00 0,00 13,00 0,00 12,25 

% CSRHUB  17,89 18,81 0,00 11,93 0,00 9,46 

% Thomson ESG 20,73 21,84 0,00 15,12 0,00 14,63 

MERCO RP, MERCO RS/GC, CSRHUB e Thomson ESG 22 27 0 27 0 76 

% ano 10,53 13,17 0,00 12,39 0,00 7,55 

% MERCO RP 22,00 27,00 0,00 27,00 0,00 19,00 

% MERCO RS/GC 22,00 27,00 0,00 27,00 0,00 19,00 

% CSRHUB 23,16 26,73 0,00 24,77 0,00 14,67 

% Thomson ESG 26,83 31,03 0,00 31,40 0,00 22,69 

ISE, MERCO RP, MERCO RS/GC, CSRHUB e Thomson 

ESG 
14 15 0 13 0 42 

% ano 6,70 7,32 0,00 5,96 0,00 4,17 

% ISE 37,84 37,50 0,00 38,24 0,00 22,83 

% MERCO RP 14,00 15,00 0,00 13,00 0,00 10,50 

% MERCO RS/GC 14,00 15,00 0,00 13,00 0,00 10,50 

 %CSRHUB 14,74 14,85 0,00 11,93 0,00 8,11 

 %Thomson ESG 17,07 17,24 0,00 15,12 0,00 12,54 

TOTAL 209 205 160 218 215 1.007 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 


