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Resumo 

Após entrar em vigor em 29 de janeiro de 2014 a Lei federal brasileira n° 12.846/13 ou Lei 

Anticorrupção as empresas passaram a ser responsabilizadas tanto administrativamente como 

civilmente por corrupção ou outros atos prejudiciais à administração pública, deste modo o 

Compliance ou programa de integridade, tornou um compromisso mais importante dentro das 

organizações. Cabe complementar que a governança corporativa vem com o mesmo intuito, 

através da responsabilidade e da transparência nos negócios, sendo também um dos pilares a 

sustentabilidade. Este trabalho apresenta bibliografia sobre o tema. Tem como seu objetivo 

analisar a utilização do Compliance ou programa de integridade através de uma pesquisa 

quantitativa e exploratória com amostra de empresas da construção civil, em Curitiba – PR e 

região metropolitana, respondida pelos proprietários, diretores ou gestores destas. O número de 

empresas pesquisadas foi de 21 (vinte e uma). Por fim, a apresentação dos resultados e 

comentários da pesquisa realizada. 

 

Palavras-Chave: Compliance; Sustentabilidade, Governança Corporativa. 



 

 

Abstract 

After coming into force on January 29, 2014, Brazilian Law n ° 12.846/13 or Anti-Corruption 

Law, companies became responsible both administratively and civilly for corruption or other 

acts detrimental to public administration, in this way the Compliance or integrity program, has 

become a more important commitment within organizations. It is worth mentioning that 

corporate governance comes with the same intention, through responsibility and transparency 

in business, and sustainability is also one of the pillars. This work presents' bibliography on 

the subject. Its purpose is to analyze the use of the Compliance or integrity program through a 

quantitative and exploratory research with sample of construction companies, in Curitiba - PR 

and metropolitan region, answered by the owners, directors or managers of these. The number 

of companies surveyed was 21 (twenty-one). Finally, the presentation of the results and 

comments of the research carried out. 

 

Key Words: Compliance; Sustainability, Corporate Governance. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como tema o Compliance, tema ainda pouco conhecido e 

mesmo pouco utilizado nas organizações brasileiras, abordará também as boas práticas de 

governança corporativa, sistema pelo qual as organizações alinham seus principais interesses 

de modo a preservar e otimizar o valor econômico e agregar o bem comum. Citaremos também 

a responsabilidade empresarial social (RSE) e sustentabilidade dentro das organizações, tema 

este que a cada dia torna-se mais necessário as organizações. 

O trabalho está dividido em revisão bibliográfica, metodologia de pesquisa, 

desenvolvimento da pesquisa, aplicação, obtenção e análise dos resultados. Temos 

posteriormente uma breve conclusão tanto sobre o conhecimento do tema, utilização na 

empresa e interesse ao tema da empresa pesquisada. 

Todos os dias, presenciamos na mídia, novos escândalos de corrupção envolvendo o 

serviço público e privado, a palavra corrupção tornou-se frequente no nosso dia a dia e já não 

causa mais tanto espanto. 

Com o crescimento dos problemas socioambientais o interesse do consumidor e da 

sociedade, em geral, em comprar produtos e serviços de empresas que visam o respeito ao meio 

ambiente, a diversidade, o desenvolvimento sustentável tem sido elevado e torna-se um 

diferencial as organizações. 

Justifica-se assim a relevância deste trabalho, que tem o objetivo expor o interesse ao 

tema nas empresas pesquisadas. 



 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Compliance, boa governança, sustentabilidade são de desconhecimento de grande parte 

dos gestores das empresas privadas micro, pequenas e médias, em especial no meio da 

construção civil, dentre outras áreas. 

Temas estes que para as multinacionais ou companhias de capital aberto tem acesso, já 

se tornou regra. 

No Brasil o Compliance teve seu primeiro decreto em 1 de agosto de 2013 a Lei de 

Compliance, muito pouco divulgada ou mesmo pouco utilizada até o momento, itens como 

código de conduta, ética, missão, valores, visão, responsabilidade social, ambiental, boas 

práticas de gestão não são adotadas de uma forma geral nas empresas do Brasil. O pouco 

investimento externo, ou mesmo a falta do conhecimento destes empresários nos deixa um 

passo atrás em relação aos países desenvolvidos. 

A relevância da questão e a necessidade de melhora no meio, demonstrando sua 

importância, divulgando que é possível investir em boa governança sem muito custo ou grandes 

projetos dentro da organização é o tema deste trabalho. 

As empresas que serão pesquisadas neste trabalho serão empresas com tempo de atuação 

no mercado (5 anos ou mais) e respeitadas por sua idoneidade, mas que simplesmente 

desconhecem o tema ou falta conhecimento para coloca-lo em prática. 

O primeiro passo é demonstrar que um programa de Compliance não é um 
emaranhado de regras de cunho repressor ou obstáculo no caminho do 
negócio, cuja implantação é onerosa e complexa e, por isso, inviável. Pelo 
contrário, trata-se de uma ferramenta que, se bem implantada e monitorada, 
reduz riscos e gera confiança, interna e externa, dois componentes básicos na 
formação de valor e de sucesso de qualquer negócio.” (CANDELORO e 
BENEVIDES, 2014, p 133 e 134). 
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2.2 OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

O presente estudo tem como objetivo principal, analisar a utilização do Compliance ou 

programa de integridade, visando à melhoria da governança corporativa em empresas da 

construção civil que prestam serviço para as instituições da Administração Pública. 

Para atender o objetivo principal terá os seguintes objetivos específicos: 

Referencial teórico sobre o tema; 

Elaborar um questionário suscito para enviar ao público alvo; 

Aplicar o questionário nas empresas de construção civil de Curitiba – PR e região 

metropolitana; 

Analisar as respostas; 

O principal objetivo da pesquisa será mensurar o nível de conhecimento, utilização e 

interesse aos temas: governança corporativa, sustentabilidade, ética e responsabilidade social e 

empresarial, nas empresas construção civil de Curitiba – PR e região metropolitana. 

2.3. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho terá como tema Compliance que de acordo com ANTONIK, 2016 é a 

adesão da companhia a normas ou procedimentos de determinado setor. Seu objetivo primordial 

é o combate à corrupção. 

Mesmo que cumprir a lei desde sempre foi uma obrigação de qualquer pessoa física ou 

jurídica, cada dia mais nos deparamos com casos de corrupção e total descumprimento com a 

lei, tanto no setor público como no privado. O Compliance não irá garantir a que não exista a 

corrupção ou que se cumpra a lei, mas este programa de integridade pode funcionar como 

mitigador, “é um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez 

definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no 

mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários” (CANDELORO; RIZZO e 

PINHO, 2012, p. 30). 

Dentre os benefícios que o Compliance pode trazer as organizações destacam-se: a 

redução dos riscos, o aumento da credibilidade, da eficiência, vantagem competitiva, maior 
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facilidade de atuar no mercado externo, ganhos de produtividade, qualidade nos produtos e 

serviços, prevenção de ações indevidas, entre outras. 

A responsabilidade social empresarial (RSE) pode estar alinhada ao Compliance, já que 

sua base é a busca das organizações em realizar atividades com transparência e valores éticos. 

A sustentabilidade que desde o final do século XIX tem sido uma das boas práticas de 

gestão adotadas pelas organizações, pois, além de ser uma questão de responsabilidade 

ambiental e social, traz diversos benefícios as organizações principalmente perante seu público 

alvo. 

A justificativa para este trabalho além de pesquisar o tema Compliance, assim como a 

responsabilidade social e empresarial visa também divulgá-lo, já que muitos empresários ainda 

não estão familiarizados com o tema. Trazer o tema a reflexão e despertar o interesse em 

conhecer mais. 

2.4 HIPÓTESES 

O público alvo da pesquisa será na sua grande maioria de médio e pequeno porte. 

Maior parte das empresas pesquisadas não tem processos a serem seguidos e nas que 

existem não são monitorados, não existe auditoria interna, código de ética definido tampouco 

missão, visão e valor. 

O público alvo desta pesquisa em sua grande maioria nunca ouviu falar em Compliance. 

No Brasil uma empresa que se preocupa com a conformidade fiscal, tributária e contábil 

de acordo com padrões internacionais, normas técnicas recomendadas para certificação (ISO) 

e obediência à legislação trabalhista não tem em nada seu valor aumentado. 

Poucos ou nenhum dos pesquisados sabe sobre a Lei 12.846/2013, também conhecida 

como Lei Anticorrupção ou ainda Lei da Empresa Limpa. 

O Compliance (programa de integridade) pode melhorar o ranking de corrupção do 

Brasil em relação a países europeus e os EUA. 

Grande parte das empresas pesquisada não tem ou não faz uso dos cinco indicadores 

(Compliance, auditoria e certificação de programas de Compliance, transparência e divulgação 

de informações anticorrupção, envolvimento de stakeholders (os stakeholders são pessoas ou 

entidades afetadas pelas atividades de uma determinada empresa) e conselho de administração) 

que medem a eficiência dos mecanismos voltados para garantir a integridade corporativa: 
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Todos tem interesse em saber mais sobre o assunto Compliance e implentar na sua 

empresa. 

Grande parte das empresas entrevistadas concorda que o Compliance (programa de 

integridade) pode trazer benefícios ao seu negócio. 

Sobre a norma ABNT ISO 26000 (Diretrizes Sobre Responsabilidade Social, 2010) que 

define a Responsabilidade Social Empresarial, grande parte não tem conhecimento, mas aplica 

na sua empresa. 

Responsabilidade social empresarial (RSE) é o mais novo valor competitivo do 

mercado, as respostas serão unânimes que sim. 

Todos concordam com que uma empresa que tem como um dos pilares a 

sustentabilidade atraem mais consumidores, no entanto, poucos ainda aderem às práticas 

sustentáveis. 

Acredita-se que grande parte das empresas ainda não se deu conta da necessidade em 

adotar ações que visem o desenvolvimento da sociedade como um todo, tais como o consumo 

consciente, eliminar o uso de copo descartável, utilização de equipamentos econômicos (ar 

condicionado, geladeira, impressora, computadores), ter parceria em iniciativas sustentáveis, 

fazer de práticas de produção de forma a garantir a total segurança dos funcionários no ambiente 

de trabalho e tampouco incentivar o uso de transportes alternativo (utilizar o transporte coletivo 

ou a irem trabalhar de bicicleta). No entanto, todos respeitam às leis trabalhistas do país, 

fazendo o pagamento de forma justa e garantindo todos os direitos dos trabalhadores, não utiliza 

trabalho infantil, forçado ou escravo. 

O interesse aos temas é unânime assim como aprofundar o conhecimento. 

2.5 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, serão abordados aspectos de Compliance, governança corporativa, e 

responsabilidade social (RSE) e empresarial nas empresas. 

2.5.1 COMPLIANCE 

Compliance “vem do verbo em inglês “to comply”, que significa “cumprir, executar, 

satisfazer, realizar o que lhe foi imposto”, ou seja, compliance é o dever de cumprir, estar em 

conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da 

instituição.” ABBI Em Função Do Compliance (2009, p8). 
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Na tradução literal Compliance significa conformidade. 

ABBI (2009, p 8) ser Compliance em uma organização é conhecer e seguir normas e 

procedimentos, agir em conformidade agindo com ética e idoneidade em todas as atitudes, já 

estar em Compliance é estar em conformidade com as leis e regulamentos tanto internos, quanto 

externos. Desse modo ser e estar em Compliance é uma obrigação de cada colaborador da 

organização. 

Segundo Klitgaard (1994, p. 40) citada por CAMPOS (2014) a definição de corrupção 

que merece destaque: “corrupção é o comportamento que se desvia dos deveres formais de uma 

função pública devido a interesses privados (pessoais, familiares, de grupo fechado) de natureza 

pecuniária ou para melhorar o status, ou que viola regra contra o exercício de certos tipos de 

comportamento ligados a interesses privados.” 

Segundo o Código Penal, CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 o 

conceito de corrupção passiva é: Art. 317 - solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta 

ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem. Ainda de acordo com o Código Penal o conceito de corrupção ativa: 

Art. 333 - oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a 

praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 

Tanto para (CANDELORO; RIZZO e PINHO, p116) e para (ABBI, p 4) 

internacionalmente, as lições extraídas da crise de 2008, escândalos financeiros em Wall Street 

e de outras, despertou a necessidade de regulamentações mais efetivas e com isso iniciou-se um 

ciclo de mudanças visando construir uma imagem forte da instituição perante clientes e 

fornecedores, além de evitar penalidades. Nas instituições financeiras as estruturas de 

Compliance já se encontram em estágios avançados. 

Em TRENCH, ROSSI E WATANABE (2014, p28), baseado na Transparency 

International (Transparência Internacional) mede ao redor do mundo o índice de corrupção no 

setor público. Com base em uma escala de 100 pontos que vai de 0 transparência e 100 

corrupção, a média global foi de 43 e na américa latina 45 em 2017. Tendo o mais corrupto a 

Venezuela com 19 pontos, Paraguai com 24, Nicaraguá com 28, Equador com 33, Argentina 

com 34, México e Bolívia com 35, Panamá e Colômbia com 37, Peru com 38, El Salvador com 

39, Brasil com 43, costa Rica com 54 e os mais idôneos foram Chile e Uruguai com 73. 

De acordo com ABBI Em Função Do Compliance (2009, p11). A missão do Compliance 

é: 
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Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, fortalecimento e o 

funcionamento do Sistema de Controles Internos da Instituição, procurando 

mitigar os Riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, bem como 

disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis e 

regulamentos existentes. Além de atuar na orientação e conscientização à 

prevenção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos à imagem da 

instituição. 

Para isso o Comitê de Basileia em ABBI Em Função Do Compliance (2009, p9) refere-

se à função do “Compliance” sendo que não precisa ser uma diretoria ou um departamento, já 

que existe diferente jurisdição, porte e natureza das atividades. 

Ainda para ABBI Em Função Do Compliance (2009, p14) foi publicado em ‘The 

Institute Of Internal Auditors’ dos EUA, “a auditoria interna é uma atividade independente, de 

avaliação objetiva e de consultoria, destinada a acrescentar valor e melhorar as operações de 

uma organização.” Para isso o “Compliance executa tais atividades de forma rotineira e 

permanente, monitorando-as para assegurar, de maneira corporativa e tempestiva, que as 

diversas unidades da instituição estejam respeitando as regras aplicáveis a cada negócio.”, deste 

modo a Auditoria interna e o Compliance devem ser independentes numa organização. 

Segundo ANTONIK (2016, p47 e 48), a implementação do Compliance pelas empresas 

é fundamental no combate a corrupção, cuja atividade assume cinco aspectos fundamentais, 

segundo Global Integrity Summit (Cúpula Global da Integridade), da Griffith University 

(Delloitte, 2014): 

Regulamentação: regras claras, factíveis e disseminadas por todos na 
sociedade; Educação: formação e capacitação sobre conceitos de integridade 
e éticos para engajar os envolvidos; Cooperação: integração e colaboração 
entre diferentes países e instâncias regulamentares e de investigação; 
Transparência: ferramentas de divulgação, monitoramento e 
acompanhamento de informações públicas. Independência: liberdade para 
investigação e julgamento de casos de corrupção. 

ANTONIK (2016, p50), cita a missão do Instituto Compliance do Brasil, difundir e 

fortalecer a cultura do Compliance na sociedade, em geral; incentivar o desenvolvimento de 

ambiente ético e íntegro nos setores privado e público, estimular empresas a respeitarem 

princípios éticos e padrões elevados de Compliance no exercício de suas atividades, promover, 

realizar, fomentar e divulgar estudos e pesquisas na atividade de Compliance, visando às 

melhores práticas a à formação de melhores profissionais; cultivar o compromisso e articular a 

participação do setor privado na implementação de políticas públicas; analisar, debater e 
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apresentar sugestões a textos legislativos, bem como elaborar e apresentar projetos de leis e 

regulamentações ao Poder Legislativo e à administração pública; promover, organizar, orientar, 

coordenar, ministrar e apoiar programas de ensino, eventos, cursos e seminários destinados à 

formação e especialização de estudantes técnicos e profissionais de Compliance. 

De acordo com a Revista Isto É de 25/10/2017, na matéria “Pesquisa indica que 45% 

das empresas possuem baixo índice de Compliance” Sylvia Urquiza do Instituto Compliance 

Brasil, explica “Há uma preocupação, entre as médias, de ao menos entender o que é 

Compliance e como isso pode beneficiar a empresa. Em casos de empresas familiares costuma 

ser ainda mais difícil assimilar a estruturação do programa, contratar bons profissionais e 

amadurecer tudo isso”. No entanto, Sylvia enfatiza que isso tende a mudar no curto prazo. 

E para SANEN, DONEGÁ (2018, p3) em seu estudo sobre integridade e empresas no 

Brasil: 

As grandes empresas, até por receio de serem punidas, criaram estruturas de 

Compliance e incrementaram seus mecanismos de controles internos nos 

últimos anos. É necessário, agora, que essas iniciativas sejam de fato capazes 

de criar um contexto corporativo que favoreça a atuação íntegra das 

companhias (em especial da alta administração) e de seus fornecedores. Os 

esforços nesse sentido devem ser estimulados tanto pelo próprio mercado 

quanto pelo governo.” 

A Lei Anticorrupção ou Lei do Compliance dispõe sobre a responsabilidade 

administrativa e civil de pessoas jurídicas, de qualquer natureza ou formato societário, pela 

prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. (ANTONIK, 2016, P50). 

Citado por TRENCH, ROSSI E WATANABE (2014, p9 e 23), de acordo com a Lei 

Anticorrupção ou Lei do Compliance, é uma violação: subornar funcionário público nacional e 

estrangeiro, pagamentos de facilitação, práticas corruptas ao firmar contratos com a 

administração pública. 

Ainda para SANEN, DONEGÁ (2018, p31) antes da Lei Anticorrupção (2013) e da 

Lava Jato (2014) no Brasil o Compliance era quase que exclusividade de filiais de 

multinacionais, em grande parte dos EUA, já que lá desde 1970 existe a exigência pela lei. O 

código de conduta e ética começou a difundir-se no Brasil. 

De acordo com o Programa de Integridade da Controladoria-Geral da União (2015, p 6 

e 7) existem basicamente 5 pilares para criar o Programa de Integridade: na sua organização, 

mas ressalta que empresa faça sua autoanálise e conheça suas necessidades e especificidades: 
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Comprometimento e apoio da alta direção: O apoio da alta direção da empresa 

é condição indispensável e permanente para o fomento a uma cultura ética e 

de respeito às leis e para a aplicação efetiva do Programa de Integridade. 

Instância responsável pelo Programa de Integridade: Qualquer que seja a 

instância responsável, ela deve ser dotada de autonomia, independência, 

imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno 

funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao 

mais alto corpo decisório da empresa. Análise de perfil e riscos: A empresa 

deve conhecer seus processos e sua estrutura organizacional, identificar sua 

área de atuação e principais parceiros de negócio, seu nível de interação com 

o setor público – nacional ou estrangeiro – e consequentemente avaliar os 

riscos para o cometimento dos atos lesivos da Lei nº 12.846/2013. 

Estruturação das regras e instrumentos: Com base no conhecimento do perfil 

e riscos da empresa, deve-se elaborar ou atualizar o código de ética ou de 

conduta e as regras, políticas e procedimentos de prevenção de 

irregularidades; desenvolver mecanismos de detecção ou reportes de 

irregularidades (alertas ou red flags; canais de denúncia; mecanismos de 

proteção ao denunciante); definir medidas disciplinares para casos de violação 

e medidas de remediação. Para uma ampla e efetiva divulgação do Programa 

de Integridade, deve-se também elaborar plano de comunicação e treinamento 

com estratégias específicas para os diversos públicos da empresa. Estratégias 

de monitoramento contínuo: É necessário definir procedimentos de 

verificação da aplicabilidade do Programa de Integridade ao modo de 

operação da empresa e criar mecanismos para que as deficiências encontradas 

em qualquer área possam realimentar continuamente seu aperfeiçoamento e 

atualização. É preciso garantir também que o Programa de Integridade seja 

parte da rotina da empresa e que atue de maneira integrada com outras áreas 

correlacionadas, tais como recursos humanos, departamento jurídico, 

auditoria interna e departamento contábil-financeiro. 
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Figura 1 – Cinco pilares do Programa de Integridade 

Fonte: Programa de Integridade da Controladoria-Geral da União (2015, p 6 e 7) 

Podemos também aqui citar o código de ética nas organizações resumindo o conceito 

de RONCONI (2004) para uma empresa ter sucesso em seus empreendimentos não deve ter o 

lucro como somente o seu principal objetivo, os valores e as relações humanas devem estar á 

frente de tudo, diante disso o conceito de responsabilidade social das empresas consiste na 

coerência ética. 

Segundo Moreira (1994) citada por RONCONI (2014) um Código de Ética consiste: 

(...) documento em que a empresa estabelece certos objetivos de carácter ético 

que deseja alcançar, dentro e fora da mesma, isto é, com os fornecedores de 

capital de risco, trabalhadores, diretivos, etc., e/ou com clientes, fornecedores, 

instituições financeiras, comunidade local, economia nacional. etc. Contém, 

de uma maneira ou de outra, uma declaração de objetivos - a que se costuma 

chamar a missão da empresa -, os princípios éticos fundamentais e uma certa 

concretização daquela missão e destes objetivos em áreas específicas, de 

particular interesse. 

Para ARBACHE (2015, p 16) os princípios do Código de Ética: 

1 – Comportamento ético e desenvolvido de acordo com a legislação vigente; 

2 – Lealdade para com a organização; 

3 – Tratamentos justos, corteses e respeitosos entre colegas de trabalho; 
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4 – Justiça e consideração apropriadas aos interesses de outras pessoas 

vinculadas às empresas: acionistas, cliente, outros parceiros comerciais, 

autoridades governamentais e o público em geral; 

5- Respeito e proteção ao meio ambiente; 

6 –Comprometimento com os princípios do Pacto Global da ONU. 

2.5.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015 p 20) a 

definição de governa corporativa é: 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de 

governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações 

objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 

econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e 

contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o 

bem comum. 

Tendo seus princípios básicos: transparência, equidade, prestação de contas 

(Accountability) e responsabilidade corporativa. 
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Figura 2 – IBGC - Modelo de contexto e estrutura do sistema de governança corporativa 

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) Disponível em < 

https://www.ibgc.org.br/governanca/governanca-corporativa/sistema>. Acesso em 27 set. 

2018, 21:50:37 

Para o SEBRAE em Estratégias e gestão em seu portal Missão, Visão e os Valores são: 

Indicado para as organizações de todos os portes, em especial as que estão 

nascendo ou as pequenas. Serve para definir a direção estratégica da empresa: 

da integração das operações à estratégia da companhia e da motivação da 

equipe. A definição do trio é o ponto de partida do planejamento dos novos 

negócios dos empreendedores de primeira viagem e deve ser constantemente 

validado ao longo da existência da empresa. Empreendedores só são 

visionários quando conseguem manter intactos a missão, a visão e os valores 

definidos no início da empresa. Missão: É o propósito de a empresa existir. É 

sua razão de ser. Visão: É a situação em que a empresa deseja chegar (em 

período definido de tempo). Valores: são os ideais de atitude, comportamento 

e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da 

empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros. 

Para ABBI Em Função Do Compliance (2009, p16): 
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Integrar as atividades de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e 

Compliance significa entender as exigências dos “stakeholders” de uma 

instituição financeira e de seus investimentos, em termos de desempenho e 

conformidade, e alinhar a instituição financeira e seus investimentos na 

entrega desses objetivos, em retribuição ao apetite pelo risco e à tolerância ao 

risco da instituição financeira. 

Segundo Leal (2005) citado por CANDELORO, BENEVIDES, (2014, p. 26) algumas 

das melhores práticas de governança corporativa em linhas sucintas: estão diretamente 

relacionadas à maior valorização da companhia, melhor desempenho e menor custo de capital; 

quanto maior a transparência e a prestação de contas maior o valor das ações da companhia. 

Ainda sobre boas práticas de governança o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC, 2015 p93) cita o código de conduta da companhia: 

O código de conduta tem por finalidade principal promover princípios éticos 

e refletir a identidade e a cultura organizacionais, fundamentado em 

responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem social e ambiental. 

A criação e o cumprimento de um código de conduta elevam o nível de 

confiança interno e externo na organização e, como resultado, o valor de dois 

de seus ativos mais importantes: sua reputação e imagem. 

Algumas ferramentas organizacionais auxiliam na governança corporativa e são citadas 

por ARBACHE (2015, p 66): balanço social, selos, certificações, fóruns e conferências, 

relatórios de sustentabilidade, índices de sustentabilidade bolsa de valores, painéis e 

treinamento da Lei Anticorrupção. 
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Tabela 1 – Modelos de Integração 

Fonte: ABBI Em Função Do Compliance (2009, p16 e 17) 

Modelo de integração entre as práticas de Governança Corporativa, as atividades de 
Gestão de Riscos e de Compliance: 

Governança Corporativa Gestão de Riscos “Compliance” 

Estratégia de negócio. 
Política de Gestão de Riscos 
Corporativos. 

Política da função e 
atividade de 
compliance. Diretrizes gerais (políticas) e 

limites de exposição a riscos. 
Matriz de Riscos Corporativos. Programas de compliance. 

Código de Ética. 
Ferramentas Automatizadas de 
Gestão de Riscos Corporativos. 

Matriz de Riscos de 
Compliance. 

Conselho de Administração e 
Fiscal. 

Programas de Autoinstrução 
e 
Treinamentos aos 
Funcionários. 

Comitês de Auditoria, de Ética 
e 
Conduta, de Sustentabilidade, 
de Novos 
Produtos, de Crédito, de 
Tesouraria, de 
Tecnologia da Informação, de 
Gestão 
de Projetos, de Crises, de 
Controles 
Internos e de Compliance. 

Programas de Autoavaliação de 
Riscos e Controles. 

Normas e procedimentos das 
áreas 
operacionais, 
departamentos, produtos e 
dos sistemas informatizados. 

Normas e procedimentos das áreas 
operacionais, departamentos, 
produtos e dos sistemas 
informatizados. Auditoria Interna. 

Ouvidoria. 

Políticas de “Conheça seus 
Funcionários”, “Conheça seu 
Cliente”, e “Conheça seus 
Correspondentes”. 

Indicadores-chave de 
compliance. 

Indicadores-chave de riscos. Relatórios de 
Monitoramento a 
Exposição aos Riscos de 
Compliance. Relatórios de Monitoramento à 

Exposição aos Riscos Corporativos. 
Programa de Segurança da 
Informação 
e de Continuidade de Negócios. 

Comunicação dos resultados 
para a Alta 

Administração. 

Programas de Prevenção a 
Fraude. 

Comunicação dos resultados para a 
Alta Administração. 

Programas de Prevenção aos 
Crimes de Lavagem de 
Dinheiro e ao 
Financiamento ao Terrorismo. 
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2.5.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL E EMPRESARIAL (RSE) NAS EMPRESAS 

A norma ABNT ISO 26000 (Diretrizes sobre responsabilidade social, 2010) define a 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) como a responsabilidade que uma organização 

deve assumir pelos impactos de suas decisões e atividades sobre a sociedade e o meio ambiente. 

Através de um comportamento ético e que contribua para o desenvolvimento sustentável e bem-

estar da sociedade, em geral, deve ainda considerar as expectativas dos stakeholders (os 

stakeholders são pessoas ou entidades afetadas pelas atividades de uma determinada empresa); 

estar em conformidade com a legislação e em harmonia com as normas internacionais de 

comportamento e respeite o estado de direito, respeitar os direitos humanos e reconheça tanto 

sua importância como sua universalidade. 

Ainda de acordo com a norma ABNT ISO 26000 algumas das vantagens da 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE), estão: assegurar uma imagem positiva da 

organização perante a sociedade, gerar motivação dos profissionais da organização, criar um 

diferencial competitivo, provocar impactos positivos na comunidade, fidelizar o cliente, 

aumentar a produtividade, minimizar a escassez dos próprios recursos da instituição e da 

natureza, auxiliar a organização a administrar riscos e lidar com gestão de crise, entre outras. 

Para SAVITZ e WEBER (2007, p 28) não há nada de errado em praticar filantropia, 

mas sustentabilidade, conduz uma empresa a gerar naturalmente um fluxo de benefícios para 

todos, empregados, stakeholders, acionistas, clientes, acionistas e claro a comunidade onde esta 

inserida. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009 p 13) em 

termos econômicos, sustentabilidade significa viver da “renda” proporcionada pela natureza e 

não do seu “capital”, o chamado capital natural. Toda atividade econômica depende desse 

capital. 

Segundo o Instituto Ethos um negócio sustentável é aquele em que a atividade 

econômica orientada para a geração de valor econômico-financeiro, ético, social e ambiental, 

cujos resultados são compartilhados com os públicos afetados. Sua produção e comercialização 

são organizadas de modo a reduzir continuamente o consumo de bens naturais e de serviços 

ecossistêmicos, conferir competitividade e continuidade à própria atividade e a promover e 

manter o desenvolvimento sustentável da sociedade. 
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Ter visão da sustentabilidade para SAVITZ e WEBER (2007, p 228) ver o mundo 

empresarial – e, em especial sua empresa – se encaixa no universo social e natural mais amplo. 

Para ARBACHE (2015 p9) 

Um fato deve ser ressaltado, a sustentabilidade ética, social, ambiental e 

financeira é assumida por toda a intencionalidade que os negócios demandam 

- terreno da ética é transposto para o ambiente empresarial com peso focado 

no lucro, mas que acabam por promover o “bem”, para seus colaboradores 

externos e internos e para o meio ambiente (ARBACHE, 2010). É fato 

também, que nem todas as empresas utilizam a sustentabilidade ética, social, 

ambiental e financeira, como estratégia de gestão, mas, somente para 

alavancar peças isoladas para marketing social, ou as chamadas “etiquetas 

éticas”, que são descoladas da marca após estas campanhas. 

 

Para SAVITZ e WEBER (2007, p 33) uma empresa que obtenha seu lucro através de 

recursos finitos, que degradem o meio ambiente, sendo esta matéria-prima limitada, logo ela 

não será sustentável a longo prazo. Suas fontes de recursos irão se exaurir, vai causar além dos 

danos a natureza, haverá pressão social, custos de recuperação, indenizações, entre outros. O 

ideal destas empresas seria mudar seus negócios. 

ARBACHE (2015, p 14) cita que o primeiro passo para uma empresa implementar uma 

gestão de sustentabilidade ética, social e ambiental é que todos na empresa devem colaborar e 

compartilhar destes preceitos e práticas, colaboradores internos e externos e é necessário que 

estas práticas sejam orientadas pela gestão e suas ferramentas, por isso o primeiro passo é 

identificar a cultura organizacional esta aliada. 
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Tabela 2 – Governança Corporativa com Sustentabilidade Ética, Social ambiental e 

Financeira 

Fonte: ARBACHE, Ana Paula. Ética e Responsabilidade Social. MBA em Gestão 

Comercial (Apostila). Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2015 

Sustentabilidade ética Sustentabilidade Social 
Sustentabilidade 

Ambiental 
Sustentabilidade 

Financeira 

Interno Interno Interno Interno 

Valores 
Gestão estratégica de 
pessoas. 

Pesquisa de clima 
organizacional. 

Comprometimento com a 
saúde financeira da 
empresa. 

Missão, visão, valores 

Processo de seleção, 
recrutamento e progresso 
de profissionais com 
transparência e equidade. 

Programas voltados par 
aa saúde e segurança dos 
colaboradores. 

Educar e monitorias a 
respeito de ações ilícitas 
como suborno, fraude, 
roubo, manipulação de 
dados financeiros, 
corrupção, entre outras. 

Cultura organizacional 

Pesquisa de clima 
organizacional e nível de 
satisfação dos 
colaboradores. (Best 
Place to Work). 

Certificações e selagens 
aliadas ao 
desenvolvimento 
sustentável. 

Estar de acordo com as 
Leis nacionais e 
internacionais que 
regulam o trato dos 
negócios. Como por 
exemplo a Lei 
Sabarnes/Oxley e a Lei da 
Delação Premiada. 

Código de conduta ética 
Trabalho voluntário 
incentivado em todos os 
níveis da organização. 

Plano de gestão de 
resíduos sólidos (logística 
reversa, operação limpa 
entre outros). 

Atender aos clientes sem 
discriminação e 
preconceito. 

Comitê de ética 
Programas sociais 
voltados aos 
colaboradores. 

Plano de gestão de 
recursos hídricos. 

Atendimento de 
diferentes públicos - 
"oportunidade na 
pobreza", a atendimento a 
classe voltada ao 
consumo de luxo! 

Ouvidoria/Linha de 
Integridade 

Programa de 
desenvolvimento 
profissionais e equidade 
dos salários sem distinção 
do gênero. 

Credenciamento de 
fornecedores alinhados as 
políticas ambientais da 
empresa. 

Aderência aos Índices de 
sustentabilidade - como o 
ISE - BM&FBOBESPA 

Medidas Disciplinares Certificação ISO 14000 
Metas para redução de 
gases de efeito estufa. 

Divulgação do Balanço 
Social - Ethos/IBASE 
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Externo Externo Externo Externo 

Conceitos: Ética/moral, 
sustentabilidade, 
multiculturalismo, 
capitalismo inclusivo, 
direitos emergentes. 

Políticas de 
responsabilidade social e 
global. Investimentos em 
ações que possam inibir a 
prostituição infantil, 
exploração sexual, 
trabalho escravo, trabalho 
infantil. 

Participação em fóruns 
globais que monitoram as 
ações no meio ambiente. 

Divulgação do relatório 
de sustentabilidade - 
dados quantitativos e 
qualitativos. 

Alinhamento diretrizes 
globais e governança 
(ISO 26000) 

Investimento social em 
ONGs, institutos voltados 
para o bem estar social da 
comunidade local. 

Parcerias com 
universidades, institutos 
de pesquisa, ONGs 
ligadas a questão do 
desenvolvimento 
sustentável eo 
desenvolvimento 
econômico. 

Fidelização dos 
consumidores e captação 
de novos consumidores, 
por meio da boa 
reputação da empresa, 
aumentando os lucros da 
mesma. 

 

2.6 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa descritiva, que visa fazer uma 

análise dos dados encontrados, através de questionário aplicado entre os dias nos dias 30 de 

outubro de 2018 a 09 de novembro de 2018. 

O tipo de abordagem será quantitativa, para isso foi selecionada uma amostra empresas 

da construção civil, construtoras, do tipo EIRELI e LTDA (dentro da legislação brasileira), 

sempre preferindo que o proprietário, diretor da empresa, responda o questionário. O número 

de pesquisadas que foi enviada o questionário foi de 27 empresas. O cenário escolhido foi o 

ramo da construção civil em Curitiba – PR e região metropolitana. O principal contexto desta 

pesquisa foi a construção civil, construtoras. 

Através das constatações da revisão bibliográfica foi elaborado o questionário sobre o 

tema. A pesquisa foi feita através de site, com perguntas dicotômicas e múltipla escolha. 

Também houve na pesquisa algumas perguntas, onde se explica o tema com brevidade o tema, 

de modo a despertar o interesse ao entrevistado. 

A principal limitação da pesquisa é o desconhecimento do público ao tema. 

Das 27 (vinte e sete) empresas as quais o questionário foi enviado, 21 (vinte e uma) 

responderam. 



19 

 

 

O questionário foi divido em uma breve classificação do porte das empresas entrevistas. 

Foi perguntado também sobre os processos na empresa auditoria, código de ética, missão, visão, 

valor. 

Um resumo e perguntas sobre Compliance, Lei 12.846/2013, também conhecida como 

Lei Anticorrupção, mecanismos voltados para garantir a integridade corporativa de acordo com 

a Transparency International (Transparência Internacional), aplicação na empresa da ABNT 

ISO 26000 (Diretrizes Sobre Responsabilidade Social, 2010). 

Algumas boas práticas de sustentabilidade empresarial foi outro tema abordado de modo 

ao entrevistado destacar quais a empresa já aderiu. 

Finalizando foi perguntado se gostou do tema abordado e se há interesse em saber mais 

sobre o assunto. 

2.7 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos pelo questionário 

aplicado. 

O questionário foi enviado para 27 empresas, sempre destinado ao diretor ou gestor. 

Destas 27 (vinte e sete), 21 (vinte e uma) responderam o questionário e abaixo segue as 

respostas obtidas. 

2.7.1 ANÁLISE DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

Pergunta 1 – Qual é o porte da sua empresa? 

 

Figura 03 – Porte das empresas pesquisadas 
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Fonte: Autoria Própria 

O porte da empresa foi definido pelo próprio entrevistado, temos aqui uma amostra 

variada de portes entre média e pequeno. O questionário não foi enviado a empresas de grande 

porte, pois, deste o início não era este o público alvo escolhido. 

 

Pergunta 2 - Na sua empresa há modelos de processos internos a serem seguidos? 

 

Figura 04 – Processos internos a serem seguidos nas empresas pesquisadas 

Fonte: Autoria Própria 

Observa-se que as empresas entrevistadas na sua maioria aderiu aos processos internos, 

esse planejamento serve como um caminho a ser seguido, o número de empresas com processos 

definidos superou as expectativas. 

Pergunta 3 - Você tem como monitorar esses processos facilmente? 
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Figura 05 – Monitoramento dos processos nas empresas pesquisadas 

Fonte: Autoria Própria 

No entanto, ter controle e monitorar estes processos não são tarefa fácil. E aqui 

novamente a hipótese adotada não se concretizou. 

Pergunta 4 - Existe auditoria interna na sua empresa? 

 

Figura 06 – Auditoria nas empresas pesquisadas 

Fonte: Autoria Própria 

Temos nesta resposta uma hipótese consolidada, a grande parte das empresas, 81%, 

dezessete empresas não possuem auditoria interna. 
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Pergunta 5 - Sua empresa possui um código de ética definido? 

 

Figura 07 – Código de ética nas empresas pesquisadas 

Fonte: Autoria Própria 

Observa-se que ainda temos um grande número de empresas não tem seu Código de 

Ética definido, conforme era esperado, das vinte e uma empresas pesquisadas onze não tem. 

De acordo com ARBACHE (2015 p 15) o Código de ética de uma empresa é a 

declaração formal dos valores da empresa no que se refere às questões éticas e sociais. 

 

Pergunta 6 - Sua empresa tem missão, visão e valor definidos? 

 

Figura 08 – missão, visão e valor nas empresas pesquisadas 

Fonte: Autoria Própria 
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Esta questão surpreendeu, pois se esperava que poucas empresas tivessem sua missão, 

visão e valor definidos. 

2.7.2 COMPLIANCE NAS EMPRESAS PESQUISADAS 

Pergunta 7 - Compliance vem do verbo em inglês “to comply”, que significa “cumprir, 

executar, satisfazer, realizar o que lhe foi imposto”, ou seja, compliance é o dever de cumprir, 

estar em conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades 

da instituição. ABBI Em Função Do Compliance (2009, p8). Você conhece ou já ouviu falar 

sobre Compliance? 

 

Figura 09 – Conhecimento sobre Compliance nas empresas pesquisadas 

Fonte: Autoria Própria 

Grande parte das empresas pesquisadas, 66,7% já ouviu falar sobre Compliance, no 

entanto, ainda assim sete das vinte e uma empresas pesquisadas nunca ouviu falar, portanto 

seja, de suma importância a sua divulgação e adesão por parte das empresas. 

 

Pergunta 8 - Você acha que no Brasil uma empresa tem algo a ganhar se preocupando 

com a conformidade fiscal, tributária e contábil de acordo com padrões internacionais, normas 

técnicas recomendadas para certificação ISO e obediência à legislação trabalhista? 



24 

 

 

 

Figura 10 – No Brasil as empresas que se preocupam com a conformidade fiscal, tributária e 

contábil de acordo com padrões internacionais, normas técnicas recomendadas para 

certificação ISO e obediência à legislação trabalhista tem a ganhar. 

Fonte: Autoria Própria 

Foi unânime entre os gestores e diretores entrevistados de que no Brasil uma empresa 

séria tem a ganhar, esta questão era esperada que fosse unânime de não se ter nada a ganhar. 

 

Pergunta 9 - Você já leu ou ouviu falar sobre a Lei 12.846/2013, também conhecida 

como Lei Anticorrupção ou ainda Lei da Empresa Limpa? 

 

Figura 11 – Conhecimento das empresas pesquisada sobre a Lei Anticorrupção 

Fonte: Autoria Própria 
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Esperava-se que os entrevistados não tivessem conhecimento sobre a Lei Anticorrupção, 

contudo, 66,7%, já tem conhecimento. 

Pergunta 10 - O fato de o Brasil estar pior colocado no ranking da corrupção 

(principalmente nos índices da transparência internacional) com relação a países europeus e os 

EUA adotar o Compliance (programa de integridade) pode ajudar a melhorar nosso ranking? 

 

Figura 12 – Adotar o Compliance (programa de integridade) pode ajudar o Brasil a melhorar 

nosso ranking de corrupção 

Fonte: Autoria Própria 

Era esperado que a adotar o Compliance (programa de integridade) nas empresas pode 

ajudar o Brasil a melhor no ranking de países mais corruptos em relação a países europeus e os 

EUA. 

 

Pergunta 11 - De acordo com Transparency International (Transparência Internacional) 

o combate à corrupção pelo setor empresarial apresenta nos cinco indicadores que medem a 

eficiência dos mecanismos voltados para garantir a integridade corporativa: Compliance, 

auditoria e certificação de programas de Compliance, transparência e divulgação de 

informações anticorrupção, envolvimento de stakeholders (os stakeholders são pessoas ou 

entidades afetadas pelas atividades de uma determinada empresa) e conselho de administração, 

destes cinco quantos destes mecanismos sua empresa possui? 
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Figura 13 – Cinco indicadores que medem a eficiência dos mecanismos voltados para garantir 

a integridade corporativa 

Fonte: Autoria Própria 

A integridade corporativa nas empresas pesquisadas praticamente não existe de forma 

clara, já que 66,7% disseram ter apenas um dos mecanismos. 

 

Pergunta 12 - Você tem interesse em saber mais sobre o assunto Compliance e quais os 

seus benefícios? 

 

Figura 14 – Interesse das empresas em saber mais sobre o assunto Compliance 

Fonte: Autoria Própria 
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Grande parte dos entrevistados demonstrou interesse em conhecer melhor o assunto 

Compliance, sendo que no universo pesquisada vinte e uma empresas somente uma não 

demonstrou interesse. 

 

Pergunta 13 - Você imagina que implentando o processo de Compliance (programa de 

integridade) em sua empresa traria benefícios ao seu negócio? 

 

Figura 15 – Interesse das empresas em implementar o processo de Compliance 

Fonte: Autoria Própria 

Novamente aqui praticamente todas as empresas pesquisadas acreditam que adotar o 

Compliance na sua empresa pode trazer benefícios ao seu negócio, como era esperado. 

2.7.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMRESARIAL (RSE) NAS EMPRESAS 

PESQUISADAS 

Pergunta 14 - A norma ABNT ISO 26000 (Diretrizes Sobre Responsabilidade Social, 

2010) define a Responsabilidade Social Empresarial como a responsabilidade que uma 

organização deve assumir pelos impactos de suas decisões e atividades sobre a sociedade e o 

meio ambiente, sendo transparente. Através de um comportamento ético e que contribua para 

o desenvolvimento sustentável e bem-estar da sociedade em geral, deve ainda considerar as 

expectativas dos stakeholders (os stakeholders são pessoas ou entidades afetadas pelas 

atividades de uma determinada empresa); estar em conformidade com a legislação e em 

harmonia com as normas internacionais de comportamento e respeite o estado de direito, 
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respeitar os direitos humanos e reconheça tanto sua importância como sua universalidade. Deste 

modo você considera que a sua empresa possui a ISO 2600? 

 

Figura 16 – Empresas que consideram ou não que pode dizer que possui a norma ABNT ISO 

26000 (Diretrizes Sobre Responsabilidade Social, 2010) 

Fonte: Autoria Própria 

Esperava-se que mais empresas adotasse a norma ABNT ISO 26000 (Diretrizes Sobre 

Responsabilidade Social, 2010), mesmo que não sabendo dela exatamente, mas por serem itens 

considerados básicos e simples de serem adotados numa organização. 
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Pergunta 15 - Responsabilidade social empresarial (RSE) é o mais novo valor 

competitivo do mercado, você concorda? 

 

Figura 17 – Considera novo valor competitivo do mercado a Responsabilidade social 

empresarial (RSE) 

Fonte: Autoria Própria 

Ainda temos uma boa parcela de empresários, gestores que não acreditam que a 

Responsabilidade social empresarial (RSE) seja um valor no mercado, esperava-se que fosse 

unânime a resposta sim a esta pergunta. 

2.7.4 SUSTENTABILIDADE EMRESARIAL NAS EMPRESAS PESQUISADAS 

Pergunta 16 - Sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações que uma empresa 

toma, visando o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo e o respeito ao meio 

ambiente. Assinale qual destes itens você já aderiu na sua empresa? 
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Consumo consciente 

  17 - (81%) 

Destinação correta de resíduos 

  20 - (95,2%) 

Eliminou o uso de copo descartável 

  5 - (23,8%) 

Utiliza equipamentos econômicos (ar condicionado, geladeira, impressora, computadores) 

  15 - (71,4%) 

Reutiliza folhas de rascunho para fazer bloquinhos 

  21 - (100%) 

Doação de itens usados 

  12 - (51,7%) 

Parceria em iniciativas sustentáveis 

0 - (95,2%) 

Faz separação do lixo reciclável 

  19 - (90,5%) 

Estimula o uso racional da água e da energia elétrica 

  14 - (66,7%) 

Reutiliza as sobras de matéria-prima. 

  12 - (57,1%) 

Procura usar materiais recicláveis 

  5 - (23,8%) 

Incentiva o uso de transportes alternativo (utilizarem o transporte coletivo ou a irem trabalhar de bicicleta) 

  2 - (9,5%) 

Utiliza trabalho infantil, forçado ou escravo. 

0 - (0%) 

Utiliza formas de discriminação (raça, cor, opção sexual, religião, entre outros) nos processos de seleção de funcionários 

0 - (0%) 

Respeita às leis trabalhistas do país, fazendo o pagamento de forma justa e garantindo todos os direitos dos trabalhadores. 

  20 - (95,2%) 

Faz uso de práticas de produção de forma a garantir a total segurança dos funcionários no ambiente de trabalho. 

  16 - (76,2%) 

Uso de contratos com consumidores e outras empresas que sejam claros, objetivos e justos. 

  15 - (71,4%) 

Tabela 3 – Itens que as empresas entrevistadas já aderiram com relação à sustentabilidade 

empresarial 

Fonte: Autoria Própria 
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Esperava-se um melhor um resultado que este conjunto de ações, uma maior adesão por 

parte de diretores e gestores, temos itens que nenhuma das empresas pesquisadas pratica, como, 

por exemplo, parceria em iniciativas sustentáveis, somente duas delas incentiva o uso de 

transportes alternativo (utilizar o transporte coletivo ou a irem trabalhar de bicicleta) e somente 

cinco delas procuram usar materiais recicláveis. No entanto, temos uma grande adesão nos itens 

de destinação correta de resíduos e respeito às leis trabalhistas do país, fazendo o pagamento de 

forma justa e garantindo todos os direitos dos trabalhadores onde vinte das empresas 

pesquisadas responderam sim. E temos o item: separação do lixo reciclável esperava-se ser 

unânime a participação das empresas. 

2.7.5 INTERESSE AO TEMA NAS EMPRESAS PESQUISADAS 

Pergunta 17 – Você gostou do tema abordado na pesquisa? 

 

Figura 18 – Empresas pesquisadas que aprovaram o tema 

Fonte: Autoria Própria 

Praticamente todos aprovaram o tema abordado o que já se era esperado. 
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Pergunta 18 – Tem interesse em saber mais sobre o assunto? 

 

Figura 19 – Interesse ao tema das empresas pesquisadas 

Fonte: Autoria Própria 

Esperava-se que o interesse ao tema fosse unânime, todavia dos vinte e um 

entrevistados, três não demonstraram interesse. De qualquer forma o maior número foi de 

interessados, já que este é o principal objetivo da entrevista, despertar o interesse ao tema. 

2.8 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

Diante do exposto neste trabalho, recomendamos que o tema Compliance, governança 

corporativa, sustentabilidade deve ser assunto mais trabalhado, divulgado dentro do meio 

corporativo de empresas de micro, pequeno e médio porte. A adoção de pequenas ações dentro 

desta organização pode gerar ganho a toda sociedade.  

Estender a pesquisa a maior número de empresas, elaborar um questionário com maior 

número de perguntas e talvez um manual fácil com um programa de integridade Compliance 

para pequenas e médias empresas. Deste modo, podemos facilitar a adesão. 

2.9 VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO 

Este estudo visa avaliar o conhecimento e o interesse ao tema relativamente novo, 

principalmente dentro de empresas de construção civil e neste estudo ainda as de menor porte. 

Os benefícios qualitativos atingidos foram divulgar os temas abordados e o interesse ao 

tema. 
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Implementar o Compliance em uma empresa demanda um certo custo e as condições 

econômicas brasileiras, principalmente dentro da construção civil não estão favoráveis, já que 

este investimento não apresenta um retorno rápido. No entanto, propor um programa de 

implementação básico às empresas de micro, pequeno e médio porte, de modo a auxiliá-las na 

busca por melhorias, dentro dos temas abordados pode trazer benefícios a toda sociedade. 
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3. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o nível de conhecimento de diretores, 

gestores de empresas de micro, pequeno e médio porte da cidade de Curitiba – PR e região 

metropolitana. Utilizando-se de um questionário com perguntas simples sobre os temas: 

Compliance, responsabilidade social, empresarial (RSE) e a sustentabilidade. 

Diante dos resultados obtidos, foi possível observar que grande parte das empresas tem 

missão, visão e valor definidos, no entanto, mais da metade não tem um código de ética 

definido. Outro item importante observado foi a não ou pouca adoção de práticas sustentáveis 

na grande parte das empresas pesquisadas. Itens como incentivar o uso de transportes 

alternativos a seus colaboradores, não usar materiais recicláveis e a parceria em iniciativas 

sustentáveis que nenhuma das vinte e uma empresas participa. 

A partir das evidências podemos concluir que estamos absurdamente atrasados com 

relação a países desenvolvidos. 

Como sugestões para trabalhos futuros recomenda-se ampliar o escopo da pesquisa tanto 

para um maior número de empresas como para um maior número de perguntas. 

Com base em todo o exposto, destaca-se que o presente trabalho esclareceu que as 

empresas estão buscando conhecimento e estão dispostas a melhorias de modo a obter melhor 

desempenho empresarial e juntamente benefícios para a sociedade, em geral. 
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5. APÊNDICES 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

Pesquisa realizada para Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso MBA 
Gerenciamento de Projetos, nível de Especialista do FGV Management como pré-requisito 

para a obtenção do título de Especialista da Fundação Getúlio Vargas. 

Tema: Compliance e Responsabilidade Social e Empresarial nas Empresas de Construção Civil de 
Curitiba – PR e Região Metropolitana 
Este questionário é anônimo e confidencial. As respostas serão utilizadas exclusivamente para fins 
acadêmicos. 

Data de aplicação da pesquisa: 30 de outubro de 2018 a 09 de novembro de 2018. 

Quantidade de empresas que foi enviado a pesquisa: 27 (vinte e sete) empresas 

Quantidade respostas obtidas: 21 (vinte e um) diretores, gestores responderam 

 

1 – Qual é o porte da sua empresa? 

 

 

 
 

GRANDE 

 

 
 

MÉDIO 

 

 
 

PEQUENO 

 

 
 

MICRO 

 

2 - Na sua empresa há modelos de processos internos a serem seguidos? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 
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3 - Você tem como monitorar esses processos facilmente? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

 

4 - Existe auditoria interna na sua empresa? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

5 - Sua empresa possui um código de ética definido? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

6 - Sua empresa tem missão, visão e valor definidos? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 
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7 - Compliance vem do verbo em inglês “to comply”, que significa “cumprir, executar, satisfazer, 
realizar o que lhe foi imposto”, ou seja, compliance é o dever de cumprir, estar em conformidade 
e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da instituição. ABBI Em 
Função Do Compliance (2009, p8). Você conhece ou já ouviu falar sobre Compliance? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

8 - Você acha que no Brasil uma empresa tem algo a ganhar se preocupando com a conformidade 
fiscal, tributária e contábil de acordo com padrões internacionais, normas técnicas recomendadas 
para certificação ISO e obediência à legislação trabalhista? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

9 - Você já leu ou ouviu falar sobre a Lei 12.846/2013, também conhecida como Lei Anticorrupção 
ou ainda Lei da Empresa Limpa? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 
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10 - O fato de o Brasil estar pior colocado no ranking da corrupção (principalmente nos índices da 
transparência internacional) com relação a países europeus e os EUA adotar o Compliance 
(programa de integridade) pode ajudar a melhorar nosso ranking? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

11 - De acordo com Transparency International (Transparência Internacional) o combate à 
corrupção pelo setor empresarial apresenta nos cinco indicadores que medem a eficiência dos 
mecanismos voltados para garantir a integridade corporativa: Compliance, auditoria e certificação 
de programas de Compliance, transparência e divulgação de informações anticorrupção, 
envolvimento de stakeholders (os stakeholders são pessoas ou entidades afetadas pelas atividades 
de uma determinada empresa) e conselho de administração, destes cinco quantos destes  
mecanismos sua empresa possui? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

12 - Você tem interesse em saber mais sobre o assunto Compliance e quais os seus benefícios? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 
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13 - Você imagina que implentando o processo de Compliance (programa de integridade) em sua 
empresa traria benefícios ao seu negócio? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

14 - A norma ABNT ISO 26000 (Diretrizes Sobre Responsabilidade Social, 2010) define a 
Responsabilidade Social Empresarial como a responsabilidade que uma organização deve assumir 
pelos impactos de suas decisões e atividades sobre a sociedade e o meio ambiente, sendo 
transparente. Através de um comportamento ético e que contribua para o desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade em geral, deve ainda considerar as expectativas dos 
stakeholders (os stakeholders são pessoas ou entidades afetadas pelas atividades de uma 
determinada empresa); estar em conformidade com a legislação e em harmonia com as normas 
internacionais de comportamento e respeite o estado de direito, respeitar os direitos humanos e 
reconheça tanto sua importância como sua universalidade. Deste modo você considera que a sua 
empresa possui a ISO 2600? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

15 - Responsabilidade social empresarial (RSE) é o mais novo valor competitivo do mercado, você 
concorda? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 
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16 - Sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações que uma empresa toma, visando o 
desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo e o respeito ao meio ambiente. Assinale 
qual destes itens você já aderiu na sua empresa? 

 

 

 
 

Consumo consciente 

 

 
 

Destinação correta de resíduos 

 

 
 

Eliminou o uso de copo descartável 

 

 

 

Utiliza equipamentos econômicos (ar condicionado, geladeira, impressora, 
computadores) 

 

 
 

Reutiliza folhas de rascunho para fazer bloquinhos 

 

 
 

Doação de itens usados 

 

 
 

Parceria em iniciativas sustentáveis 

 

 
 

Faz separação do lixo reciclável 

 

 
 

Estimula o uso racional da água e da energia elétrica 

 

 
 

Reutiliza as sobras de matéria-prima. 

 

 
 

Procura usar materiais recicláveis 

 

 

 

Incentiva o uso de transportes alternativo (utilizarem o transporte coletivo ou a irem 
trabalhar de bicicleta) 

 

 
 

Utiliza trabalho infantil, forçado ou escravo. 
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Utiliza formas de discriminação (raça, cor, opção sexual, religião, entre outros) nos 
processos de seleção de funcionários 

 

 

 

Respeita às leis trabalhistas do país, fazendo o pagamento de forma justa e garantindo 
todos os direitos dos trabalhadores. 

 

 

 

Faz uso de práticas de produção de forma a garantir a total segurança dos funcionários 
no ambiente de trabalho. 

 

 

 

Uso de contratos com consumidores e outras empresas que sejam claros, objetivos e 
justos. 

 

17 – Você gostou do tema abordado na pesquisa? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 

18 – Tem interesse em saber mais sobre o assunto? 

 

 

 
 

SIM 

 

 
 

NÃO 

 


