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RESUMO 

 

Esta pesquisa é essencialmente qualitativa, exploratória, descritiva e de corte 
transversal. Buscou identificar as relações entre cultura organizacional e governança 
corporativa no Grupo Solvay, e analisar se a cultura organizacional pode agir como 
ferramenta para incentivar a adoção dos princípios da governança corporativa. A 
pesquisa foi estruturada para inicialmente descrever quais são os elementos do 
sistema de governança, como tais elementos são aplicados no contexto 
organizacional e operação da organização, e se a aplicação desses elementos é 
incentivada na cultura organizacional desenvolvida no Grupo. As análises trouxeram 
evidências de que apesar de a cultura organizacional e o sistema de governança do 
Grupo abrigarem em seu cerne princípios constituintes que não são 
fundamentalmente convergentes, a cultura organizacional exerce papel vital em 
direcionar os colaboradores para adoção daquilo que é correto na perspectiva da 
governança corporativa, tendo como instrumento para tal a criação de padrões de 
comportamento como comunicação, responsabilização e a autonomia de 
colaboradores. 
 
Palavras-chave: Cultura organizacional, Governança Corporativa, Adoção dos 
princípios de Governança Corporativa. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

This research is essentially qualitative, exploratory, descriptive and cross-sectional. It 
was intended to identify the relationships between organizational culture and corporate 
governance inside Group Solvay, and to analyze whether organizational culture can 
act as a tool to encourage the adoption of the corporate governance principles. The 
research was initially structured to describe which are the elements of the governance 
system, how these elements are applied in the organizational context and operation of 
the organization, and if the application of these elements is encouraged by the 
organizational culture developed within the Group. The analysis has provided evidence 
that although the organizational culture and the Group’s governance system shelter at 
its core constitutive principles that are not fundamentally convergent, organizational 
culture plays a vital role in directing employees to adopt what is right in the perspective 
of corporate governance, by creating standards of behavior such as communication, 
accountability and autonomy of employees. 
 
Keywords:  Organizational culture, Corporate governance, Adoption of Corporate 
Governance principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Maquiavel, em sua obra de 1513, O Príncipe (MACHIAVELLI, 2003), já 

estabelecia os fundamentos sobre os quais o regente deveria pautar suas ações tendo 

em vista a governança no estado frente às adversidades presentes na península 

itálica naquela época, caracterizadas pela disputa de poder entre estados, repúblicas 

e reinos, e pela ameaça dos demais principados europeus à região. Muito embora nos 

tempos atuais a instituição hegemônica não mais seja a coroa (SANTOS, 2003), as 

vicissitudes enfrentadas pelas organizações na relação com seus stakeholders são 

de mesma natureza. 

Não distante das pretensões de Maquiavel na empresa de estabelecer os 

preceitos de ordem da instituição hegemônica corrente, órgãos reguladores e 

estudiosos do campo da governança corporativa empreendem esforços na 

constituição de sistemas para regulação das relações entre os que investem capital 

nas organizações e os gestores corporativos/empreendedores.  

A corrente principal de estudo da governança corporativa tem foco no emprego 

de incentivos nas organizações e nos contratos para minimizar os conflitos entre 

principal e agente. Autores defendem, entretanto, que a instrumentação da empresa 

para tratamento do conflito através da implementação de regras e aparatos para 

controlar e monitorar a ação dos agentes frente a tais regulações, em geral, falham 

tanto na obtenção do resultado preterido no que concerne ao conflito quanto na 

performance econômica do modelo (ARJOON, 2006, GRANT; MCGHEE, 2014,  

LONGSTAFF, 1996, SIEBENS, 2002), conforme sugere o resgate histórico de 

escândalos como os da Worldcom e Enron. 

A Worldcom, grande empresa de telecomunicações, protagonizou a maior 

fraude da história dos Estados Unidos. De acordo com Burke; Cooper (2009), entre 

1991 e 2000 a organização realizou uma série de aquisições, e utilizando artifícios 

contábeis fez com que as aquisições sustentassem a elevação dos seus resultados 

ano após ano. E em 2000, quando o governo embargou a aquisição da Sprint pela 

Worldcom, a estratégia (de aquisições) até então adotada deixou de ser sustentável. 

A dificuldade de manter as ações valorizadas levou o CFO a implantar um plano para 

maquiar as demonstrações financeiras, transferindo despesas para o ativo fixo e 

fazendo com que os lucros fossem inflados em US$ 4 bilhões.  
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Em auditoria pós falência, verificou-se que a WorldCom havia supervalorizado 

as suas aquisições em US$ 5,8 bilhões. O resultado antes dos impostos do ano fiscal 

de 2000, que antes das revisões era de US$ 7,6 bilhões de lucro, na realidade perfazia 

um prejuízo de 48,9 bilhões. Em 2001, os prejuízos, após revisões da auditoria, 

computaram US$ 73,3 bilhões Burke; Cooper (2009). 

A Enron, cuja história do escândalo de corrupção é descrita por McLean; Elkind 

(2013), foi tida como modelo de prosperidade até meados de 2000. Participou de 

empreendimentos relacionados à energia, comprou e vendeu opções futuras de gás 

e petróleo, construiu refinarias e usinas de energia, tornou-se uma das maiores 

empresas de celulose e papel, gás, eletricidade e comunicações do mundo; até que 

em 2 de dezembro de 2001, a empresa cujas ações chegaram a custar US$ 84,97 no 

ano anterior, pediu proteção da Lei de Falência Americana. Anos antes deste evento, 

o governo dos Estados Unidos, num movimento para aumentar a concorrência no 

setor de petróleo e gás, desregulou o setor, o que o tornou mais suscetível às fraudes. 

As demonstrações da Enron, infladas com transações fictícias complexas que 

elevavam significativamente os seus resultados, impulsionaram relatórios de ganhos 

aos acionistas. Nos 16 anos de atividade, a Enron incrementou seus ativos que eram 

de US$ 10 bilhões, para US$ 65 bilhões e em 2002 formalizou a sua falência. A 

empresa de auditoria que atestava os resultados da Enron, Arthur Andersen, também 

teve falência decretada no mesmo ano em função do escândalo. 

De acordo a FEI (2005), as fraudes ocorridas com a Worldcom e Enron não 

tiveram relação com a ausência de regras e códigos que estabelecessem o modo de 

operar ou que restringissem as atividades ilícitas de seus executivos, mas sim com os 

lapsos éticos desses dirigentes, que independentemente da existência de regras ou 

códigos, teriam encontrado meios de burlar os controles internos.  

Mais recentemente, no Brasil, 15 anos depois de as regulações dos mercados 

de capitais terem sido mundialmente robustecidas em função das fraudes históricas 

de meados de 2000 (Romano 2005), ainda estamos presenciando casos de corrupção 

que em muito se assemelham àqueles ilustrados pela Enron e Worldcom, 

exemplificados com os escândalos das grandes empreiteiras OAS, Odebrecht, 

Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, cujos contratos irregulares com 

a Petrobrás provocaram desvio estimado pela Advocacia Geral da União em mais de 

R$ 11 bilhões Souza (2016). 
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Apesar de a FEI (2005) ter expressado a opinião de que a implementação de 

regras mais robustas aprimoraram em certo grau a gestão e a transparência das 

organizações em vista dos seus investidores, afirma também que o custo do aparato 

de controles internos exigido das empresas é elevado. A instituição sustenta tal 

posição tendo como subsídio os resultados de uma pesquisa que realizou com 217 

corporações após a exigibilidade de implementação das estruturas de controles 

internos decorrentes da lei Sarbanes Oxley, que estabelece práticas de governança 

para empresas com ações listadas na bolsa de Nova Iorque. De acordo com a 

pesquisa, 94% dos respondentes entendem que os custos da implementação dos 

controles exigidos pela lei superam significativamente os benefícios vinculados ao 

aumento de confiabilidade nas demonstrações financeiras. As empresas tiveram em 

média US$ 4,3 mi de custos adicionais ao ano com auditores, consultores, softwares 

e outros aparatos para atender a legislação. Em organizações de faturamento superior 

a US$ 25 bi esses custos ficaram na média de US$ 14,7 mi. 

De maneira análoga às empresas com ações na bolsa de Nova Iorque 

referenciadas na pesquisa da FEI, as operações de empresas brasileiras envolvidas 

nos escândalos de contratos irregulares passaram pelo escrutínio dos controles 

rigorosos aplicados às transações da Petrobrás PETROBRAS (2014), e ainda assim, 

os códigos, regulações e os procedimentos das auditorias independentes não 

impediram desvios estimados em R$ 88,6 bilhões (apontados nas demonstrações 

financeiras da Petrobrás como baixa de ativos superavaliados) Petrobras (2015). 

Neste contexto, ilustrado com exemplos recentes pelos casos que tem como 

foco as fraudes na Worldcom, Enron, Petrobrás e as construtoras que executaram 

suas obras, Longstaff (1996) defende que regras e regulações, per se, não são 

suficientes para conduzir a organização efetivamente à boa governança, e sugere 

uma abordagem focada na constituição de princípios e valores éticos norteadores. 

Em outro campo de estudo, na cultura organizacional, valores e princípios são 

matéria de análise. Como descrito por Schein (2004), a cultura de uma organização 

pode ser definida como o conjunto de pressupostos básicos (valores e princípios) 

compartilhados por um grupo de pessoas (membros da organização), que aprendeu 

meios de resolver seus problemas de adaptação externa e integração interna. Os 

meios que se provaram razoáveis para serem considerados úteis em situações 

similares serão assimilados pelos novos membros como a maneira correta de 

perceber, pensar e sentir em relação aos problemas. 
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A formação da cultura está associada à capacidade empática e à necessidade 

de significação das interações sociais pelas pessoas, pois sem um nível de 

previsibilidade nas relações elas se tornariam um ambiente de caos e ansiedade, de 

modo que desenvolver meios de compreender os elementos e eventos que nos 

circundam são ferramentas para evitar que tratemos qualquer situação social como 

se fosse um novo evento (WEICK; SUTCLIFFE, 2011). Essa significação é criada por 

um grupo de indivíduos, por meio de um processo de aprendizado social. A interação 

do grupo age tanto como fator de reafirmação dos significados assimilados quanto na 

criação de novos significados para novas situações, e as histórias e experiências 

criadas no processo de significação constituem os princípios e valores que são 

tomados como direcionadores para resolução de problemas organizacionais 

(SCHEIN, 2012).  

As resoluções dos problemas organizacionais, sendo dependentes do contexto 

da organização e de como ela se estrutura para operar (SCHEIN, 2012), não 

necessariamente remontam no ambiente interno aquilo que é aceito como certo ou 

errado além dos limites da organização. Neste sentido, a cultura pode tanto ser 

ferramenta para fomentar as práticas entendidas pelo mercado como corretas, quanto 

o justo oposto disso, e fomentar práticas escusas, tal como há indicativos de ser o 

caso da Odebrecht, de acordo com reportagem veiculada em março de 2017 e que 

retrata uma entrevista realizada com dois monitores indicados pelo Departamento de 

Justiça dos Estados Unidos e pelo Ministério Público Federal Brasileiro para 

fiscalizarem as atividades diárias da organização, e atestarem a cessão de práticas 

ilícitas como as verificadas nos contratos com a Petrobrás Landin; Balthazar (2017). 

De acordo com os monitores alocados na Odebrecht, a organização tem como 

forte componente da sua cultura organizacional a confiança nas pessoas Odebrecht 

(2013), e considerando esse aspecto aliado à descentralização da tomada de 

decisões, a adoção de controles internos e outras práticas de governança corporativa 

(que preconizam a transparência, padronização do processo de decisão e 

evidenciação do processos) foi interpretada por muitos executivos como falta de 

confiança acerca de suas atividade. Este contexto pode ter levado a organização a 

tratar estrutura de controles internos e demais práticas de governança corporativa 

como mero formalismo em vez de serem tratadas como fundamentos da 

administração ética Landin; Balthazar (2017). 



12 
 

 

Tendo em vista a cultura organizacional como agente da formação de 

significados, e num nível mais profundo, na constituição dos princípios e valores 

conforme descrito por Schein (2004, 2012) e Weick; Sutcliffe (2011), e considerando 

que tais princípios e valores são descritos por Longstaff (1996) como viabilizadores 

da governança corporativa, há espaço para pesquisa acerca da função da cultura 

organizacional como ferramenta de incentivo para adoção dos princípios da 

governança corporativa. Com base no exposto, este trabalho tem como pergunta 

norteadora: A cultura organizacional (CO) pode incentivar a adoção dos princípios da 

governança corporativa (GC)? 

Para responder essa pergunta, buscou-se, além da revisão teórica, investigar 

a constituição prática das relações entre cultura organizacional e governança 

corporativa, e, para tanto, elencamos como objeto de avaliação empírica o Grupo 

Solvay, tendo em vista que essa organização apresenta as seguintes características 

que a configuram como um caso adequado para análise, dadas as intenções deste 

estudo. 

Caso seja possível verificar que a adoção dos princípios de governança 

corporativa do Grupo Solvay, tal como são divulgados, tem relação com a sua cultura 

organizacional, o estudo de caso pode ser relevante para aprofundar o entendimento 

de tais relações e constituir referência para exploração da cultura organizacional como 

ferramenta para adoção dos princípios e práticas de governança corporativa nas 

organizações.  

Considerando a pergunta de pesquisa e a seleção do Grupo Solvay como 

objeto de estudo, definiram-se os seguintes objetivos de pesquisa:  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação entre a cultura organizacional e a adoção dos princípios da 

governança corporativa no Grupo Solvay. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

▪ OE1 - Descrever os elementos do sistema de governança do Grupo Solvay. 
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▪ OE2 - Verificar se os elementos de governança corporativa são de 

conhecimento dos colaboradores da organização. 

▪ OE3 - Descrever os aspectos culturais que tem relação com os elementos de 

governança corporativa do Grupo Solvay. 

▪ OE4 - Analisar as relações entre a cultura organizacional do Grupo Solvay e os 

elementos da governança corporativa. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

A grande maioria das pesquisas no campo da governança corporativa se pauta 

no estudo de regras e instrumentos contratuais e remuneratórios para minimizar o 

conflito entre agente e principal (FLIGSTEIN; FREELAND 1995). Tal abordagem já se 

provou conceitual e empiricamente onerosa (ARJOON, 2006), conforme descrito e 

frente a esse cenário, a exploração de meios mais efetivos e eficientes de assegurar 

a governança corporativa se fazem necessários. 

O estudo da cultura organizacional como instrumento para adoção dos 

princípios da governança corporativa, ao mesmo tempo que constitui uma abordagem 

reformista, e desse modo de pouca exploração acadêmica (o que sustenta a 

importância teórica), constitui ainda um potencial instrumento a ser explorado por 

empresas de todos os tamanhos e maturidades, tendo em vista a possibilidade da 

cultura ser criada e/ou gerida para suportar um espaço organizacional ético e saudável 

para a governança corporativa, eventualmente de forma mais efetiva, eficiente e 

perene que a abordagem tradicional (o que sustenta a importância prática). 

De acordo com Fauziah et al. (2012), há uma grande variação entre os 

problemas tratados pelas teorias de GC, que fazem com que os focos e abordagens 

sejam diferentes em função dos países em que as empresas estão localizadas, cultura 

nacional e organizacional e histórico político e social. Entretanto, independentemente 

desses aspectos, as teorias atuais, isoladamente, apresentam brechas, que podem 

ser revisitadas na perspectiva de abordagens combinadas incorporando aspectos 

subjetivos da perspectiva social.  

Arjoon (2006) defende que o caminho para uma GC mais efetiva é a síntese 

entre a abordagem baseada em regras e a abordagem baseada em princípios, e 

propõe uma abordagem para a reconfiguração de uma cultura de GC efetiva, baseada 

na confiança, integridade e honestidade, conforme demonstrado na figura 01. 
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FIGURA 01 - MODELO DE CONFIGURAÇÃO DE UMA CULTURA DE GC 

 
FONTE: Adaptado de Arjoon (2006, p. 60) 

 

De acordo com o IBGC (2015): 

 

Os critérios éticos fundamentam-se em princípios e valores que, por 
sua vez, constituem elementos da própria identidade da organização. 
A clareza sobre essa identidade é fundamental para que os agentes 
de governança possam exercer adequadamente seus papéis, 
alinhando a estratégia traçada e a ética. (IBGC, 2015, p. 16) 

 

Logo, de acordo com Longstaff (1986), há espaço na GC para atores mais 

cientes dos seus papéis e das suas responsabilidades na tomada de decisões  

baseadas em princípios éticos da administração, e este ambiente apenas é possível 

com a constituição de uma cultura organizacional fundamentada nos mesmos 

princípios éticos da GC. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O texto do presente trabalho será dividido em cinco partes: 

A primeira parte tratará da introdução do trabalho.  

A segunda, do referencial teórico, em que será apresentado o arcabouço da 

pesquisa para os temas governança corporativa e cultura organizacional. 

A terceira parte tratará da metodologia de pesquisa, descrevendo os 

instrumentos utilizados para captura e análise das informações empíricas. 

A quarta parte tratará da descrição das informações obtidas através da 

execução dos passos definidos na metodologia de pesquisa, e posteriormente tratará 

da análise e discussão dos dados. 

Abordagem baseada em regras
(tese)

Abordagem baseada em princípios
(tese)

Cultura 
organizacional 

atual

Abordagem com 
foco em riscos

(síntese)
Cultura de GC



15 
 

 

A quinta parte tratará das conclusões obtidas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico será dividido em duas partes, cada uma orientada à 

exploração de uma área de conhecimento relevante para esta pesquisa. São elas: 1) 

teorias da governança corporativa, e 2) teoria da cultura organizacional. 

 

2.1 TEORIAS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Nos últimos 80 anos, desde a Teoria da Agencia de Berle e Means (1991), 

inicialmente publicada em 1932 e que tratava do estudo dos conflitos de interesse 

entre o proprietário do capital e o agente administrador do capital, muito foi produzido 

no estudo da GC. O quadro 01 relaciona as definições de alguns dos principais 

estudiosos e órgãos vinculados ao tema: 

 

QUADRO 01 - DEFINIÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
Autor Definição 

Blair (1995) Todo o conjunto de meios jurídicos, culturais e arranjos institucionais que 
determina o que as empresas de capital aberto podem fazer, quem pode 
controla-las, como seu controle é exercido, e como os riscos e retornos 
das atividades das quais são responsáveis são alocadas. 

Fligstein; 
Freeland 
(1995) 

Organização social das firmas e as relações com os seus ambientes 
(interno e externo), incluindo as relações com o estado. 

La Porta et al. 
(2000) 

Conjunto de mecanismos através do qual investidores se protegem da 
exploração dos administradores da organização, ex.: roubo de receita, 
segurança dos ativos, etc. 

CVM (2002) O conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de 
uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como 
investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. 

Fiss (2008) Sistemas de significado articulados que incorporam a ordem moral à 
medida que explicam e justificam a alocação adequada de poder e 
recursos. 

Rezaee 
(2009) 

Processo em que os shareholders induzem o comportamento dos gestores 
da organização, para atuarem no interesse dos primeiros visando a 
confiança necessária para atuação no mercado de capitais. 

Monks; Minow 
(2011) 

O relacionamento entre os diferentes participantes da organização que 
têm processo de definição e manutenção da direção e performance dessa 
organização. 
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Autor Definição 
IBGC (2015) 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. 

(OECD), 
2015) 

Envolve o conjunto de relacionamentos entre a gestão da companhia, seus 
conselheiros, seus acionistas e seus stakeholders. A Governança 
Corporativa também provê a estrutura por meio da qual os objetivos da 
firma são realizados, assim como determina as formas de atingir os 
objetivos e de monitorar seus resultados. 

FONTE: Criado pelo autor, com base em Rossoni; Machado-da-Silva (2010, p. 177), 
Fligstein; Freeland (1995, p. 22)  e Siebens (2002) 

 

Nota-se da análise das definições do quadro 01 que a GC tem foco amplo, 

contemplando as dimensões social, legal e política em que as organizações operam, 

bem como tem foco nas práticas e procedimentos formais e informais que governam 

a organização. 

Considerando que este estudo tem objetivo de vincular os aspectos da cultura 

organizacional à forma como a organização aplica os princípios da GC, cabe entender 

os objetivos da GC e os contextos em que são utilizadas nas organizações. 

De acordo com a OCDE (2016), as práticas de governança corporativa não são 

padronizadas nas organizações. Elas divergem em função das características 

societárias, circunstâncias e objetivos do negócio, condições competitivas, valores.  

Dada a diversidade de características das corporações no contexto de GC, 

diferentes teorias foram desenvolvidas. Para Fauziah et al. (2012) as principais teorias 

da governança corporativa são: Teoria da Agência, Teoria dos Stakeholders, Teoria 

da Dependência de Recursos,  Teoria do Stewardship, Teoria do Contrato Social, 

Teoria da Legitimidade, e, por fim Teoria Política. Essas teorias serão expostas a 

seguir na expectativa de explorar as suas principais características e objetivos.  

 

2.1.1 Principais Teorias da Governança Corporativa 

 

2.1.1.1 Teoria da Agência 

 

Desde o seminal de Berle e Means (1991) (originalmente de 1932) a GC tem 

tratado da separação dos interesses dos administradores do capital (ou administrador 

da empresa) e do proprietário do capital (ou acionista(s)), que na empresa moderna 

cada vez mais frequentemente é disperso Fauziah et al. (2012). O tema central de 
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análise desta teoria é o conflito de agência, em que a ação do administrador não 

necessariamente é a mais vantajosa para o dono do capital, e por esse motivo o 

proprietário do capital necessita dispor de meios para incentivar e monitorar o agente/ 

administrador de modo que sua ação reflita àquela que é de interesse do proprietário. 

Essa teoria parte de três premissas: 

 

▪ As organizações são compostas apenas por dois tipos de participantes 

– administradores e acionistas, e suas intenções e objetivos estão 

claramente definidos (JENSEN; MECKLING, 1976). 

▪ A noção de que o ser humano age no sentido do seu interesse próprio, 

e não é naturalmente inclinado a sobrepor os seus interesses pelo de 

outros (DAILY et al., 2003). 

▪ Os indivíduos têm conhecimento completo das informações de mercado, 

e os administradores tem conhecimento pleno das preferências dos 

proprietários (SMALLMAN, 2004). 

 

A dinâmica de funcionamento da organização, segundo a teoria da Agência, 

está representada na figura 02, em que os donos do capital contratam e delegam 

funções de administração ao agente. Ocorre que o agente age em seu próprio 

interesse (eventualmente diferente do interesse dos donos do capital), logo, o principal 

precisa criar meios para monitorar e controlar a ação do agente. 

 

FIGURA 02 - MODELO DA AGÊNCIA DE FAUZIAH  

 
FONTE: Fauziah et al. (2012, p. 54) 

 

Os custos dos aparatos desenvolvidos para monitoramento e controle dos 

agentes compõem o que os teóricos chamam de custo de agência. A GC trata tanto 

ACIONISTAS AGENTES
interesse 

próprio
interesse 
próprio

contratam e 
delegam

executam
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da definição de tais aparatos quanto de criar formas de reduzir os custos de agência 

(FAUZIAH et al., 2012). 

 

2.1.1.2 Teoria do Stakeholder 

 

Esta teoria tem como objeto central o stakeholder. A empresa, no âmbito da 

GC, tem a função de prover equilíbrio entre os interesses dos seus stakeholders 

(ABRAMS, 1951). 

Originalmente a teoria categorizava como stakeholder unicamente o acionista, 

entretanto estudos mais recentes expandem este grupo para incluir investidores, 

empregados, clientes e fornecedores (FAUZIAH et al., 2012). McDonald e Puxty 

(1979) tem o mesmo posicionamento e explicam que as empresas existem em função 

da sociedade em que estão contidas, e, desse modo, por terem responsabilidades 

com a sociedade, deve-se considera-la como parte do grupo de stakeholders. Rajan 

e Zingales (1998) defendem que a empresa deve proteger os interesses de todos os 

que participam da criação de valor do negócio (stakeholders) por meio de aporte de 

recursos, que podem ser físicos, humanos e sociais. 

Com o objetivo de diferenciar os tipos de stakeholders, Rodriguez et al. (2002) 

propôs uma classificação que os segrega em 3 grupos: 

 

▪ Stakeholders consubstanciais: Aqueles que são essenciais para a 

existência do negócio. Ex.: acionistas, colaboradores, parceiros 

estratégicos, investidores. 

▪ Stakeholders contratuais: Aqueles que possuem algum tipo de 

contrato formal vinculado ao negócio da empresa. Ex.: Instituições 

financeiras, fornecedores, clientes. 

▪ Stakeholders contextuais: Aqueles elementos que existem no 

ambiente social e ambiental, e tem função na criação de credibilidade e 

aceitação do negócio. Ex.: Administração pública, comunidades locais, 

formadores de opiniões. 
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2.1.1.3 Teoria da Dependência de Recursos 

 

Esta teoria sustenta que a empresa precisa criar canais de relacionamento com 

o ambiente externo para captação de recursos necessários para operação do negócio, 

tais como trabalho, capital, matéria-prima, informações, parcerias com fornecedores 

e compradores, relacionamento com órgãos reguladores, etc (PFEFFER, 1972). A 

GC, no âmbito desta teoria é aplicada no equilíbrio das relações entre empresa e os 

demais elementos do ambiente externo, e constrói os vínculos para que mutuamente 

possam suprir as suas necessidades de recursos. 

O argumento básico da teoria está associado ao fato de que as organizações 

dependem de recursos. Tendo em vista o recurso necessário para uma empresa ser 

de posse de outra, constitui-se uma relação de poder (da entidade que tem recurso 

sobre a empresa que precisa dele). Neste cenário, empresas legalmente 

independentes podem ser interdependentes sob a perspectiva dos recursos. A teoria 

tem implicações em vários aspectos da organização: na estrutura organizacional, 

composição do conselho de administração, recrutamento de colaboradores, estratégia 

de produção, estrutura de contratos, etc (PFEFFER, 1972). 

Donaldson e Davis (1991) observam que são vários os fatores que podem 

descrever a intensidade da dependência de um recurso para organização. Entre eles, 

a importância do recurso, a disponibilidade, a concentração no ambiente. Williamson 

(1985) argumenta que os recursos não são distribuídos de modo homogêneo no 

ambiente, e dessa maneira, a necessidade destes levaria as empresas à criarem 

parcerias com outras entidades (estas com acesso ao recurso objetivado) para 

suprirem suas demandas específicas. Estudos recentes de Davis e Cobb (2009), 

Drees e Heugens (2013); Hillman et al. (2009) e Sharif e Kyid (2014) descrevem a 

importância desta teoria na análise da formação de alianças estratégicas, join 

ventures, aquisições, etc. Williamson (1985) descreve que a governança nas relações 

das empresas para obtenção de recursos poderia reduzir o custo de transação 

atrelado à dependência ambiental, enquanto Gales e Kesner (1994) argumentam que 

o efeito de tais redes de relacionamento teria efeitos na redução da incerteza 

vinculada ao negócio, o que de acordo com Hillman e Dalziel (2003) reduz o custo de 

transação vinculado à associação externa. 

 



21 
 

 

2.1.1.4 Teoria do Stewardship 

 

Esta teoria contrasta com a Teoria da Agência, tendo em vista que define os 

agentes administradores da organização como ‘stewards’, ou comissários que agem 

de acordo com o melhor interesse dos proprietários do capital (DONALDSON; DAVIS, 

1991). Enquanto que na Teoria da Agência os agentes agem no propósito do 

proprietário do capital em função de fatores extrínsecos, em geral por meio de 

sistemas de recompensas e sob monitoramento. Na Teoria do Stewardship os 

stewards tem ação motivada por fatores intrínsecos não remuneratórios, tendo em 

vista que os seus objetivos convergem com os da empresa (DAVIS et al., 1997) 

A teoria interpreta o gestor como orientado e motivado a possuir uma conduta 

que seja favorável à organização. O seu desejo racional é a obtenção de benefícios 

não financeiros vinculados à continuidade da existência da empresa e à continuidade 

da relação com o principal (DAVIS et al., 1997), pois acredita que o trabalho 

empenhado no propósito da organização também atende as suas necessidades 

pessoais não financeiras (SMALLMAN, 2004). 

A figura 03 descreve a dinâmica de funcionamento da empresa visando o 

atendimento dos objetivos do proprietário do capital na perspectiva da Teoria do 

Stewardship, de acordo com Fauziah et al. (2012): Os proprietários do capital 

(shareholders) confiam e empoderam os stewards. Os stewards, que tem motivação 

intrínseca e convergente com os objetivos da empresa, protegem e maximizam os 

resultados da empresa. Os resultados são convertidos em lucros para os acionistas 

que reiniciam o ciclo virtuoso. 

 

FIGURA 03 - MODELO DO STEWARDSHIP 

 
FONTE: Fauziah et al. (2012, p. 57) 
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De acordo com Smallman (2004), a chave para o funcionamento do modelo 

proposto pela teoria é estrutura organizacional e de governança adequadas que 

estabeleçam o empoderamento dos executivos que se encaixam no perfil de steward. 

Enquanto no modelo da Teoria da Agência os agentes precisam ser monitorados, 

tendo em vista a potencial divergência dos interesses próprios em relação aos da 

organização, na Teoria do Stewardship os stewards precisam ser encorajados e 

providos de autonomia para ação. 

 

2.1.1.5 Teoria do Contrato Social 

 

Essa teoria foi desenvolvida por Donaldson; Dunfee (1994) tendo em vista o 

objetivo de ter a empresa como entidade obrigada a ser socialmente responsável. 

Nesta perspectiva, os gestores das organizações devem tomar decisões eticamente 

corretas, pautados no que é justo para sociedade. 

Do ponto de vista prático, devem existir contratos sociais (PLATÃO, 2000) que 

definem objetivos em temas com alto grau de abstração, como mudança climática, 

exploração do trabalho, preservação de fauna e flora, combate à corrupção. Esses 

direcionadores macrossociais devem servir de parâmetro para contratos 

microssociais, estabelecidos no âmbito da comunidade local da empresa. 

A GC na perspectiva dessa teoria trata de regular as relações com os 

stakeholders da organização (tal como ocorre na Teoria dos Stakeholders) tendo 

como escopo aquilo que é definido nos contratos sociais. 

 

2.1.1.6 Teoria da Legitimidade 

 

Esta teoria se aproxima da Teoria do Contrato Social quando assume que deve 

haver um contrato entre organização e sociedade, em que a sociedade permite à 

empresa operar, e a empresa é responsável por prestar contas pela forma e escopo 

da sua operação à sociedade (FAUZIAH et al., 2012). O foco central da Teoria da 

Legitimidade consiste em estabelecer à empresa o compromisso de atender os 

interesses da sociedade num âmbito maior que aquele limitado pelos stakeholders 

que integram o processo de construção de valor (HOQUE, 2006). A legitimidade, 

descrita por Suchman (1995) como a percepção generalizada de que as ações de 

uma entidade são apropriadas e desejadas num meio social, é sustentada por Hoque 
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(2006) como o recurso essencial à existência das organizações, e que é conferido 

pela comunidade com base nas percepções que têm acerca das operações da 

empresa.  

A abordagem trata do problema vinculado à definição do lucro como métrica de 

performance da empresa, uma vez as prioridades sociais podem ser conflituosas com 

as prioridades da empresa cujo lucro é tido como principal indicador de desempenho 

(RAMANATHAN, 1976). Neste cenário, é de relevância a análise dos reportes de 

operações e desempenho das empresas versus as expectativas das comunidades 

(DEEGAN, 2013). 

A GC, no âmbito desta teoria, trata de regular os conflitos entre objetivos da 

empresa, que tem o resultado financeiro como métrica de desempenho, e a 

sociedade, que age como entidade legitimadora. 

 

2.1.1.7 Teoria Política 

 

Este modelo leva em conta que o poder, privilégios, remuneração e demais 

aspectos organizacionais e de governança da empresa são estruturados e atribuídos 

aos stakeholders em função das motivações e restrições estabelecidas em legislações 

definidas pelos governos locais (TURNBULL, 1997). 

De acordo com Pound (1993), neste modelo, os proprietários do capital buscam 

influenciar as políticas corporativas formando parcerias políticas com acionistas para 

obtenção de votos, em vez de comprá-los. Argumenta ainda que essa construção 

(desenvolvimento de parcerias de acionistas) fornece meios de monitoramento menos 

onerosos e mais efetivos que, por exemplo, os takeovers de 1980 (SHLEIFER; 

VISHNY, 1990). 

Grundfest (1993) argumenta que o conhecimento acerca do ambiente político 

local é necessário para entender a dinâmica do mercado de capitais. De acordo com 

Hawley; Williams (2000), essa teoria tem grandes implicações no amplamente aceito 

modelo econômico, tendo em vista que localiza o problema da governança no 

ambiente político vinculado às instituições regulatórias. 
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2.1.2 Constituição dos Princípios da GC 

 

De acordo com a OCDE (2016), os princípios da GC tem função de auxiliar os 

tomadores de decisão na avaliação e melhoria dos enquadramentos jurídico, 

regulamentar e institucional no âmbito da gestão. Neste sentido, Freitas (2000, p. 191) 

estabelece que os princípios operam como instrumento imperativo e concreto para 

pautar a construção racional da decisão quando argumenta que “não há como se 

pretender uma incursão objetiva em qualquer ramo do conhecimento humano sem 

estar afeito, portanto, ao fator do princípio na construção de uma determinada 

conclusão intelectual”.  

Como ilustração do conceito de princípio, o código de Hamurabi contém o 

princípio “Olho por olho, dente por dente”, que é uma construção suficientemente 

concreta para orientar a constituição de práticas que orientam a decisão de casos 

específicos, tal como a seguinte: "Se um construtor edificou uma casa para um 

Awilum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte 

do dono da casa, esse construtor será morto". 

Governar (operar a organização em linha com as condições estabelecidas por 

um sistema de governança), implica em fazer escolhas que na maioria das vezes são 

complexas, tendo em vista a natureza conflituosa das suas origens (KOOIMAN; 

JENTOFT, 2009). Kooiman (2009) descreve um exemplo: Levando em conta o 

conceito de “desenvolvimento sustentável”, até que ponto desenvolvimento na 

perspectiva da organização, que utiliza métricas corporativas de monitoramento de 

desempenho, pode ser conciliado com a sustentabilidade, que incorpora ainda 

métricas de dimensão social e ambiental? 

Decisões podem ser menos complexas e mais efetivas quando os aspectos 

que constituem significado para o sistema de governança são explicitados de forma a 

servirem de parâmetro para racionalização num contexto de aprendizagem 

organizacional (SCHEIN, 2012). Longstaff (1986) se posiciona de mesma forma 

quando defende que a supervalorização de um mecanismo de compliance arraigado 

na aplicação mecânica de regras de conduta, em detrimento de reflexões mais 

profundas dos valores que as sustentam (as regras), suprime a qualidade do decisor 

de pensar por si próprio, assumindo a responsabilidade das suas decisões. 

Seguindo a premissa estabelecida por Longstaff (1986), há a necessidade de 

compreender a estrutura que constitui os princípios da GC. Para tanto, Kooiman e  
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Jentoft (2009) propõem uma abordagem em que os princípios são derivados dos 

valores e normas, conforme demonstrado na figura 04. 

 

FIGURA 04 - ESTRUTURA DE FORMAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

 
FONTE: Kooiman e Jentoft (2009, p. 823) 

 

Os autores utilizam o exemplo de Rawls (2006) sobre a teoria da justiça para 

ilustrar o modelo: 

 
O valor está no fundamento ético da igualdade de todas as pessoas 
vivas. As normas derivadas disto são que a justiça deve prevalecer na 
governança. Um princípio seria deduzido dessa norma; um exemplo é 
o chamado princípio da diferença, a ideia de que a desigualdade só se 
justifica se for vantajoso para aqueles que são menos abastados. Este 
princípio poderia então ser aplicado ao fazer escolhas em relação, por 
exemplo, aos direitos de propriedade na governança de recursos 
naturais, afirmando que esses direitos deveriam ser estabelecidos 
apenas enquanto eles beneficiam os mais pobres de tais 
recursos.(KOOIMAN; JENTOFT, 2009, p. 824) 

 

Neste contexto, valores compõem a camada mais profunda e subjetiva do 

tema, enquanto a escolha ou decisão compõe a particularização extrema, criando 

condições de aplicação prática. Nas camadas intermediárias de abstração estão as 

normas e princípios. Em especial os princípios, constituem noção do que é certo ou 

errado mantendo abstração suficiente para que possa servir de modelo de 

racionalização para aplicação na mais ampla diversidade de casos (KOOIMAN; 

JENTOFT, 2009). 

 

2.1.3 Valores e Princípios da GC de acordo com o guia da OCDE  

 

Em termos de princípios orientadores para prática da GC, o framework 

desenvolvido pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico) representa o que é mais bem aceito pela comunidade mundial. De acordo 

com Jesover e Kirkpatrick (2005), o guia se tornou referência internacional neste tema, 

tanto no âmbito governamental quanto na iniciativa privada, e os princípios de GC da 

OCDE refletem o “consenso global acerca da importância imperativa da boa 

governança corporativa na contribuição para vigor econômico e estabilidade das 

nossas economias”. 

Em 1999, a OCDE desenvolveu a primeira versão do seu manual de referência 

para GC intitulado “Os Princípios de Governança Corporativa da OCDE”, que na 

época foi adotado por 30 países membros da Organização. A última revisão até a data 

deste estudo é a de 2015, que conta com contribuições, além dos países membros da 

OCDE, de países membros do G20 (grupo formado pelos ministros de finanças e 

chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União 

Europeia) e outras entidades. De acordo com a OCDE,  

 
a segunda revisão [tratada neste estudo, datada de 2015] foi 
conduzida sob a responsabilidade do Comitê de Governo das 
Sociedades da OCDE, presidido por Marcello Bianchi. Todos os 
países do G20 que não são membros da OCDE foram convidados a 
participar em pé de igualdade. Também participaram ativamente na 
revisão especialistas de organizações internacionais relevantes, 
nomeadamente do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária, do 
Conselho de Estabilidade Financeira e do Grupo Banco Mundial. 
Foram acolhidas contribuições significativas das mesas-redondas 
sobre governo das sociedades regionais da OCDE na América Latina, 
na Ásia, no Médio Oriente e no Norte da África, de especialistas, de 
uma consulta pública online e dos órgãos consultivos oficiais da 
OCDE, do Comitê Consultivo Econômico e Industrial (BIAC) e da 
Comissão Sindical Consultiva (TUAC). Foi discutida uma versão 
preliminar dos Princípios pelo Fórum do Governo das Sociedades do 
G20 e da OCDE em abril de 2015. No seguimento dessa reunião, o 
Conselho da OCDE adotou os Princípios a 8 de julho de 2015. Os 
Princípios foram depois submetidos à Cimeira de Líderes do G20, que 
decorreu a 15-16 de novembro de 2015, em Antalya, onde foram 
aprovados como os Princípios de Governo das Sociedades do G20 e 
da OCDE. (OCDE, 2016, p. 16) 

 

Tendo em vista a abordagem para a construção do guia e a amplitude de 

adoção das suas práticas, pode-se considerar tal arcabouço como o estado da arte 

no que diz respeito às boas práticas de GC no contexto global, em termos práticos. 

Os princípios cobrem 6 áreas da GC, que estão descritas no quadro 02: 
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QUADRO 02 – PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA OCDE 

FONTE: Adaptado de OCDE (2016) 
 

 

Após apresentação dos elementos que serão tratados neste trabalho como os 

alicerces da GC, cabe apresentar a teoria que trata dos preceitos da legitimação, que 

será utilizada para relacionar os elementos da GC com a cultura organizacional.  

 

2.1.4 Instrumentos para adoção dos princípios da GC  

 

Ford e Johnson (1998) e French et al. (1959), descrevem que no pensamento 

social são vislumbradas ao menos duas formas de moldar o comportamento de outros: 

Valores Área tema Princípios 

Transparência 

Assegurar a base 
para um 
enquadramento 
efetivo do governo 
das sociedades 

A estrutura de governo das sociedades 
deve promover mercados transparentes e 
justos, assim como a alocação eficiente de 
recursos. Deve ser consistente com o 
estado de direito e apoiar a supervisão e 
aplicações eficazes 

Respeito aos 
direitos dos 
acionistas 

Os direitos e o 
tratamento paritário 
dos acionistas e as 
funções principais de 
propriedade 

A estrutura de governo das sociedades 
deve proteger e facilitar o exercício dos 
direitos dos acionistas e garantir o 
tratamento paritário dos mesmos, incluindo 
os minoritários e estrangeiros. Todos os 
acionistas devem ter a oportunidade de 
obter compensações efetivas em caso de 
violação dos seus direitos. 

Responsabilização 

Investidores 
institucionais, 
mercados de ações 
e outros 
intermediários 

A estrutura de governo das sociedades 
deverá proporcionar incentivos sólidos 
através de toda a cadeia de investimentos e 
possibilitar aos mercados acionistas 
funcionar de uma forma que contribua para 
o bom governo das sociedades. 

Supervisão dos 
executivos 

O papel dos 
stakeholders no 
governo das 
sociedades 

A estrutura de governo das sociedades 
deve reconhecer os direitos dos 
stakeholders estabelecido por lei ou por 
meio de acordos mútuos, e estimular a 
cooperação ativa entre as sociedades e os 
seus stakeholders na criação de riqueza, 
empregos e na sustentabilidade de 
sociedades financeiramente sólidas. 

Transparência 
Divulgação de 
informação e 
transparência 

A estrutura de governo das sociedades 
deve assegurar a divulgação de informação 
atempada e rigorosa de todas as questões 
relevantes relacionadas com a sociedade, 
incluindo a situação financeira, 
desempenho, estrutura acionista e governo 
da sociedade. 
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pelo poder e pela legitimidade. Pelo caminho do poder, o comportamento indesejado 

é modificado pela ameaça e coerção, e o comportamento desejado, pela recompensa 

(TYLER, 2006). Pelo caminho da legitimação, o comportamento do ator é motivado 

pelo sentido intrínseco de dever (ZELDITCH, 2001). 

De acordo com Arjoon (2006) governar um grupo social com base na instituição 

de leis, regras e no exercício do poder requer grandes investimentos para 

monitoramento do comportamento dos indivíduos no intuito de identificar aqueles que 

violam as leis e regras. De mesma forma, governar com base em incentivos 

financeiros requer reservas suficientes para que seja vantajoso ao ator agir em função 

do que é incentivado em detrimento de sua própria vontade. 

De outro modo, governar com base na legitimidade remete a criar no ator o 

senso de que a ação desejada converge para aquilo que ele próprio julga como correto 

(KING et al., 2000 e TYLER; HUO 2002). Tyler (2006) define que legitimidade é uma 

propriedade psicológica de uma autoridade, instituição ou arranjo social que leva os 

indivíduos a que está conectado a crerem que [a autoridade, instituição, ou arranjo 

social] é justa, apropriada e conveniente, e desse modo os indivíduos sentem o 

compromisso de, voluntariamente, tomar determinadas decisões ou seguir regras 

vinculadas ao elemento legitimado, em vez de fazê-lo por medo da punição ou pelo 

recebimento de incentivos.  Descrevendo mais simplesmente, Hurd (1999) define que 

legitimidade, na perspectiva do ator, é a percepção de que ele deve obedecer outrem 

– este último, o elemento legitimado.  

Para Weber (1978), as normas e valores de um grupo social são incorporados 

como fatores motivacionais, que o faz agir de maneira independente das sanções ou 

incentivos. Hoffman (1977) descreve, que, como resultado, os indivíduos que 

internalizam os valores e normas se tornam autorregulados. Neste cenário, Longstaff 

(1996, p. 122) sugere que então “uma boa governança corporativa será promovida 

pela adoção de procedimentos inclusivos”. 

Arjoon (2006) ilustra algumas características do modelo de GC defendido por 

Longstaff (1996), chamado aqui de abordagem inclusiva, ao compará-lo com a 

abordagem baseada em regras, conforme exposto no quadro 03, a seguir: 
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QUADRO 03 – COMPARAÇÃO DE ABORDAGENS DA GC (REGRAS VS. INCLUSÃO) 

Abordagem baseada em regras Abordagem inclusiva 

Cumprimento de uma lista procedural de 
requerimentos (por exemplo, check-list do 
que pode e o que não pode ser feito) 

Ênfase em "fazer a coisa certa" através dos 
meios apropriados 

Mais comumente identificado em 
organizações com tendência burocrática 

Mais comumente identificado em 
organizações com controles sociais 
operacionais fortes 

Cumpra, ou então… Cumpra, ou explique 

Segue a regra à risca 
Entende a essência da regra e constrói a 
melhor forma de aplicá-la 

Tende para o quantitativo e objetivo Tende para o qualitativo e subjetivo 

Enfatiza o detalhamento e a exigência Enfatiza a comunicação 

Foco na detecção Foco na prevenção 

Tende a ser baseada no medo Tende a ser baseada em valores 

Mandatório Discricionário 

Mais explícito, detalhado, prescritivo Mais implícito e amplo 

Mais fácil de implementar Mais difícil de implementar 

Endereça os tópicos imediatos Endereça as causas raízes  

Promove obediência cega Promove alinhamento com os valores 

FONTE: Elaborado pelo autor com base em Arjoon (2006) 

 

Considerando o exposto, e tendo em vista que o aspecto central da cultura 

organizacional são os valores e princípios compartilhados por um grupo social 

(SCHEIN, 2012), os instrumentos que promovem a abordagem inclusiva podem ser 

utilizados como elo entre os valores e princípios que constituem a boa governança, e 

aqueles que constituem a cultura organizacional. 

 

2.2 TEORIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Há mais de 35 anos a cultura organizacional tem sido discutida no meio 

acadêmico e corporativo. Apesar de não ser um tema recente, a definição de cultura 

é complexa (ALVESSON, 2002) e há muita discordância acerca do seu conceito e 

natureza entre os pesquisadores da área (LEWIS, 1998). Muito embora haja 

divergência, a opção por uma corrente ou entendimento é fundamental no 

desenvolvimento dos estudos no campo da cultura organizacional. De acordo com 

Allaire e Firsirotu (1984) a importância na diferenciação das interpretações da cultura 



30 
 

 

organizacional reside no fato de que a forma como os estudos serão conduzidos é 

função de como o pesquisador vê a cultura organizacional.  

Isso posto, antes de discorrer acerca da fundamentação teórica da cultura 

organizacional para o estudo, são apresentadas as suas principais correntes em seu 

contexto de desenvolvimento, sua conceituação e as principais literaturas de cada 

corrente.  

Para conceituação das correntes será utilizada a tipologia descrita por Smircich 

(1983). Segundo a autora, os estudos da cultura organizacional podem ser 

categorizados em cinco principais áreas de pesquisa e em função da área de pesquisa 

a cultura organizacional pode ser entendida como variável ou como metáfora. O 

quadro 04 ilustra a categorização de acordo com a proposta das autoras 

mencionadas.  

 
QUADRO 04 – CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DA CULTURA 
Entendimento da 
cultura 

Áreas básicas de 
pesquisa 

Descrição breve da área de pesquisa 

Variável Externa Administração 
corporativa 

O foco está com o contexto cultural mais amplo 
no qual a organização está inserida. Diz 
respeito às características culturais herdadas da 
nação ou região. 

Variável Interna Cultura corporativa A cultura faz parte dos elementos 
organizacionais e é produto da organização. 

Metáfora Cognição 
Organizacional 

A cultura é interpretada como um conjunto de 
regras inconscientes dos grupos que permitem 
entender como os seus membros descrevem o 
seu mundo. 

Simbolismo 
organizacional 

A organização é concebida como um arranjo de 
discursos simbólicos. "No sentido de explicar o 
sistema de significação subjacente, os 
antropologistas demonstram como eles estão 
relacionados com as atividades das pessoas em 
uma configuração organizacional" (SMIRCICH, 
1983) 

Processos 
inconscientes e 
organização 

"Formas e práticas organizacionais são 
entendidas como projeções de processos 
inconscientes e são analisados sob a 
perspectiva da interação dinâmica entre 
manifestações conscientes e inconscientes." 
(SMIRCICH, 1983) 

FONTE: Elaborado com base em Smircich (1983) 
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2.2.1 Cultura como variável externa 

 

Autores (HOFSTEDE, 1983; SONDERGAARD, 1994) que entendem a cultura 

como variável externa (cross-cultural) pesquisam como o ambiente nacional ou 

regional influencia a organização. Sob esta perspectiva, a cultura pode ser vista como 

um plano de fundo (entende-se como quase sendo o sinônimo de país), como uma 

variável explanatória ou como estrutura que se relaciona com os modelos de gestão 

e comportamento dos empregados. Dessa forma, as operações organizacionais 

herdam características do ambiente nacional ou regional em que estão inseridas 

Smircich (1983). O principal autor dessa corrente é Hofstede (1980), cuja pesquisa 

seminal estudou a influência da cultura nacional na organização das subsidiárias da 

IBM instaladas em 50 países, entre os anos de 1967 e 1973. 

Hofstede (1980) formulou um modelo para descrição da cultura que consistia 

inicialmente de 4 dimensões:  

 

▪ Distanciamento de poder: diz respeito a como os membros menos 

poderosos do grupo social aceitam e esperam a distribuição desigual de 

poder naquela sociedade. 

▪ Aversão às incertezas: remete à quanto os membros do grupo social 

sentem desconforto mediante situações desconhecidas.  

▪ Individualismo versus coletivismo: diz respeito a como os membros de 

uma sociedade agem ao tomar uma decisão, se pensando apenas no 

benefício próprio, ou pensando no bem do grupo. 

▪ Sociedades masculinas versus femininas: não tem vínculo com gênero. 

Sociedades masculinas são aquelas de maior agressividade, ambição, 

celeridade. Sociedades femininas são aquelas que prezam antes pela 

qualidade de vida, negociação pacífica, compromisso. 

 

Posteriormente, em um novo estudo que abrangeu nações asiáticas, uma 

quinta dimensão foi adicionada:  

 

▪ Orientação para longo prazo versus orientação para curto prazo 

(HOFSTEDE et al., 1990): Diz respeito ao comportamento das 
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sociedades quanto ao foco de seus esforços, num extremo com o foco 

no resultado que será obtido no curto prazo, no outro, no resultado o 

resultado de longo prazo. 

Este modelo permite a comparação das características culturais de 

países/regiões (o que muda nos pressupostos básicos sociais de país para país) nos 

quais as organizações se constituem e como tais características podem influenciar os 

meios de estruturação das organizações, as motivações dos seus colaboradores e os 

papéis das organizações e indivíduos na sociedade (HOFSTEDE, 1983). 

O estudo cross-cultural obteve significância acadêmica e nas organizações em 

vista da contribuição nos anos que seguiram à primeira publicação das dimensões 

culturais de Hofstede (1983). Houve também influência do crescimento da 

internacionalização de organizações durante as décadas de 60 e 70, cujo processo 

de globalização demandou dos gestores das organizações a capacidade de gestão 

em um ambiente organizacional de diferentes localizações geográficas, que por 

consequência também tinha culturas locais diferentes (SONDERGAARD, 1994). 

 

2.2.2 Cultura como variável interna 

 

Autores desta corrente (DEAL; KENNEDY, 1982; PETERS; WATERMAN, 

1982) entendem que a cultura organizacional é um subproduto dos processos da 

organização, e tal como ocorre na antropologia, os grupos sociais criam artefatos 

culturais dentro da organização que exercem influência no modo como os indivíduos 

se comportam no ambiente organizacional. Sob a perspectiva da teoria contingencial, 

esses autores defendem que a cultura contribui para o equilíbrio e eficácia da 

organização (SMIRCICH, 1983), e que organizações com culturas fortes são mais 

aptas a terem sucesso (DEAL; KENNEDY, 1982; PETERS; WATERMAN, 1982). 

Cultura forte no entendimento destes autores significa artefatos culturais (mitos, 

heróis, rituais, sagas) bem definidos e praticados pela organização, e sucesso é 

entendido como produtividade elevada. Em linha com Smircich (1983), é nesta 

corrente em que se concentra a maioria das pesquisas sobre a cultura organizacional. 

Este modo de ver ganhou corpo nas pesquisas acadêmicas pela influência da 

sua aceitação nas organizações como um modelo prescritivo para aprimoramento de 

performance. Os estudos seminais desta linha, representados por Kennedy e Deal 
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(1982) e Peters e Waterman (1982), datam da época em que os Estados Unidos 

passava por um período de estagnação econômica, que foi concomitante à forte 

ascensão da indústria japonesa com o toyotismo (AKTOUF, 1994). Ainda de acordo 

com Aktouf (1994), os autores desta corrente defendiam que o sucesso da indústria 

japonesa poderia ser replicado em outras indústrias por meio da interferência na 

cultura organizacional, de forma que a cultura pudesse direcionar um comportamento 

que promovesse a performance. 

 

2.2.3 Cultura como metáfora 

 

As duas primeiras abordagens da cultura organizacional a veem como algo que 

a organização tem, como um elemento que tem parte no modelo da teoria 

contingencial e que interage com os demais elementos que compõem a organização. 

Na interpretação da cultura como metáfora, ela é uma lente epistemológica sob a qual 

a organização pode ser vista, e sob a qual é possível entender a organização em 

função do comportamento dos seus grupos sociais com os elementos organizacionais, 

e pelas motivações que geram o comportamento destes grupos. Nesta perspectiva, a 

cultura deixa de ser algo que a organização tem ou um elemento da organização, e 

passa a ser algo que a organização é. A atenção do pesquisador deixa de ser acerca 

do que a organização produz e como produzir mais eficientemente, para como a 

organização é estruturada e o que significa ser organizada (SMIRCICH,1983).  

A metáfora da cultura para entendimento da organização tem origem nas 

mesmas aspirações da metáfora mecanicista e organicista (teoria contingencial), de 

explicar o funcionamento da organização no contexto emergente, e neste caso, sob a 

perspectiva das relações entre grupos sociais. 

A teoria mecanicista buscava entender a organização num contexto 

organizacional determinístico, em que os elementos organizacionais possuem 

propriedades bem definidas e previsíveis. O entendimento de uma organização que 

funciona como uma máquina, de engrenagens bem ajustadas e lubrificadas é 

adequado quando o que se espera é que a organização se comporte como uma 

máquina (MORGAN, 1996). 

A teoria contingencial vê a organização como parte de uma estrutura maior, 

composta por uma diversidade de elementos que se relacionam. Os elementos que 

são externos à organização (e inerentes à estrutura maior) têm influência sobre a 
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organização. E tal como ocorre com um organismo vivo influenciado pelo ambiente 

em que habita, a organização demanda de processos adaptativos ou evolutivos para 

preservação da existência. O entendimento da organização como um organismo é 

adequado quando o que se espera é que a organização se comporte como um 

organismo que adapta ou evolui conforme o ambiente em que ela habita muda 

(MORGAN, 1996). 

Morgan (1996) discorre que a teoria mecanicista é eficaz em explicar os 

elementos organizacionais internos em um ambiente organizacional determinístico, 

enquanto a teoria contingencial é eficaz em explicar a relação da organização, como 

elemento, com um ambiente externo não determinístico. Entretanto, ambas as teorias 

não possuem elementos para análise se considerados os componentes subjetivos da 

organização. É nesse contexto que a metáfora da cultura explica como a relação dos 

elementos organizacionais, internos e externos, influenciam e são influenciados pela 

subjetividade dos grupos sociais. 

De acordo com Smircich (1983), há abordagens distintas na construção da 

metáfora da organização como cultura em função da ocorrência dos mesmos 

acidentes no arcabouço antropológico que serve de base para a metáfora. Tal como 

ocorre na antropologia, cada abordagem busca responder tipos de perguntas 

diferentes acerca da organização: 

 

▪ Cultura como sistema de cognição organizacional:   

o Quais são as estruturas de conhecimento operando nesta 

situação? 

o Quais são as rotinas ou regras que guiam a ação? 

 

▪ Cultura como sistema simbólico:  

o Quais são os postulados que orientam e estimulam esta atividade 

social? 

o De que modo a simbologia organizacional reflete nas ações dos 

grupos sociais? 

 

▪ Cultura como processos inconscientes e organização:  

o O que os padrões de organização revelam sobre a mente 

humana? 
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o Que problemas são resolvidos com os padrões persistentes no 

arranjo organizacional hierárquico? 

 

Tendo em vista que este estudo busca relacionar a cultura organizacional com 

os elementos constituintes da GC, e avaliar a simbologia dos elementos da GC na 

constituição do senso de grupo para a legitimação da GC, a abordagem metafórica da 

cultura organizacional que será utilizada é a de cultura como sistema simbólico. 

 

2.2.4 Modelo de cultura organizacional 

 

O referencial teórico de cultura organizacional que fundamenta o modelo 

utilizado nesta dissertação é adaptação do modelo proposto por Dauber et al. (2012). 

O autor, em linha com Schein (1983), defende que a cultura é formada por três níveis:  

 

1) Artefatos, que são os aspectos visíveis da cultura nas organizações; 

2) Valores defendidos, que são as motivações que residem nos membros dos 

grupos sociais, e que são facilmente identificadas e expressas pelos 

membros;  

3) Pressupostos, que residem nos níveis mais profundos da organização, são 

inconscientes e influenciam todas as formas de experiência dos indivíduos. 

Defende ainda que os construtos da cultura descritos na teoria de Schein 

(2004) são observáveis nos elementos que constituem a organização, em 

concordância com o modelo de Hatch e Cunliffe (2006), e que estes 

influenciam e são influenciados pelo ambiente em que a organização está 

inserida. Diferentemente do que se pretende defender neste trabalho, 

Dauber et al. (2012) propõem que a cultura organizacional existe como um 

elemento organizacional, tal como são estratégia, estrutura e operações. 

 

O modelo que será proposto nesta dissertação se apropria da perspectiva de 

Morgan (1996), em que os elementos culturais não existem em si próprios, mas sim 

como características dos elementos diversos que compõem a organização e que são 

passíveis de serem analisados sob a ótica da cultura como modelo interpretativo. 

Nesta perspectiva, o modelo proposto pressupõe que unicamente os valores 
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fundamentais existam enquanto elemento, e os demais aspectos da cultura 

apresentam-se como características ou relações entre os demais elementos da 

organização. 

A organização da base teórica acerca do modelo de cultura organizacional 

proposto para este trabalho será realizada da seguinte forma: inicialmente o modelo 

de cultura organizacional proposto por Dauber et al. (2012) será descrito, bem como 

serão apresentadas as teorias que lhe dão suporte. Na sequência será apresentada 

a teoria de Morgan (1996) que será utilizada como referência epistemológica e tem 

papel fundamental na adaptação do modelo de Dauber, e por fim, detalhado o próprio 

modelo utilizado neste trabalho. 

 

2.2.5 Modelo de Dauber et al. (2012) 

 

Dauber et al. (2012) apresentam o modelo como proposta para preencher a 

lacuna que Meyer et al. (1993 e Tsui et al. (2007) descrevem nos estudos da cultura 

quando abordados sob a ótica de estruturas inter-relacionadas: a falta de clareza de 

processos e relações entre os elementos organizacionais. 

Dauber et al. (2012) defendem que muito embora as teorias da cultura fossem 

recursivas em abordar os grandes domínios dos estudos organizacionais, ainda eram 

insuficientes em descrever como os domínios interagiam num modelo único e não 

contraditório. 

Para os aspectos internos da organização, o modelo de Dauber et al. (2012) é 

estruturado com base nas proposições anteriores acerca dos domínios 

organizacionais de Hatch e Cunliffe (2006): cultura organizacional, estratégia, 

estrutura, e operações, e nas proposições de Schein (2004) acerca dos níveis da 

cultura organizacional: pressupostos, valores defendidos, e artefatos. Dauber et al. 

(2012) defendem que há uma sinergia implícita nos modelos de Schein (2004) e Hatch 

e Cunliffe (2006). O quadro 05 apresenta tais elementos das teorias de Schein (2004) 

e Hatch e Cunliffe (2006), e a avaliação de Dauber et al. (2012) quanto às sinergias 

existentes entre eles.  
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QUADRO 05  – SINERGIAS ENTRE OS MODELOS DE SCHEIN (2004) E HATCH ET AL 
(2006). 

Modelo de 
Schein (2004) 

Modelo de Hatch 
e Cunliffe (2006) 

Sinergias [de acordo com Dauber et al. (2012)] 

Pressupostos Cultura 
organizacional e 
identidade 

Em ambas as teorias os construtos remetem 
aos aspectos mais subjetivos de uma 
organização, que compõem as motivações 
inconscientes, e que influenciam a organização 
e ações dos grupos sociais. 

Valores 
defendidos 

Estratégia 
organizacional 

No modelo de Schein (2004), os valores 
defendidos são particularizações dos 
pressupostos. São entidades intangíveis, mas 
facilmente definidas e identificadas pelos 
membros da organização. Dauber et al. (2012) 
interpreta que a estratégia organizacional se 
relaciona a tal definição ao ponto que defende 
que a estratégia produz normas e regras. Para 
Dauber et al. (2012) estratégia organizacional no 
modelo de Hatch e Cunliffe (2006) é a entidade 
que produz os componentes dos Valores 
defendidos do modelo de Schein (2004). 

Artefatos Design 
organizacional, 
estrutura e 
processos 

Artefatos, na teoria de Schein (2004), constituem 
tudo aquilo que é visível da cultura 
organizacional, assim como são design 
organizacional, estruturas, processos e 
operações. Na teoria de Hatch e Cunliffe (2006), 
Dauber et al. (2012) faz uma ressalva quanto aos 
processos do modelo de Hatch e Cunlife. O autor 
defende que os processos são interações entre 
elementos, e não elementos em si. 

Operações 

FONTE: Elaborado com base em Dauber et al. (2012) 

 
Tanto o modelo de Schein (2004) quanto o de Hatch e Cunliffe (2006) 

estabelecem relações entre os construtos apresentados, e Dauber apresenta as 

regras que regem tais relações em dois fluxos: a) o fluxo de operacionalização, em 

que os aspectos mais intrínsecos do propósito da organização são aplicados na 

consecução do seu objeto, e b) o fluxo de aprimoramento da cultura, em que o 

feedback da operacionalização gera modificações nos elementos que a geraram. Os 

dois fluxos estão sumarizados nos quadros 06 e 07. 

O quadro 06 elenca os elementos relacionados das teorias de Schein (2004)  e 

Hatch e Cunliffe (2006) no âmbito do fluxo de operacionalização, e apresenta a análise 

de Dauber et al. (2012) que sustenta tais relações. 
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QUADRO 06 – FLUXO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

Elemento 
influenciador 

Elemento 
influenciado 

Descrição da relação de influência - processo 
[de acordo com Dauber et al. (2012)] 

Schein (2004): 
Pressupostos 

 
Hatch et al 
(2006): Cultura 
organizacional e 
identidade 
 

Schein (2004): 
Valores 
defendidos 

 
Hatch et al 
(2006): Estratégia 
organizacional 
 

Os autores argumentam que a estratégia cria 
normas e regras, e estas últimas são o que 
definem os valores defendidos. A ação dos 
pressupostos (ou da cultura e identidade na 
perspectiva de Hatch e Cunliffe (2006)) se dá 
sobre o processo de criação de normas e 
regras, e não sobre a estratégia em si. Os 
pressupostos têm influência no processo em 
que a estratégia concebe normas e regras para 
operacionalização dos objetivos 
organizacionais. 

Schein (2004): 
Valores 
defendidos 

 
Hatch et al 
(2006): Estratégia 
organizacional 

Schein (2004): 
Artefatos 

 
Hatch et al 
(2006): Estrutura 
organizacional 

Os valores defendidos, encapsulados em regras 
e normas são o que direcionam a constituição 
das estruturas organizacionais, que existem 
com a função de entregar o que é preconizado 
na estratégia. Importante notar que a influência 
é sobre estruturas, e não sobre o design 
organizacional ou sobre os processos. Estes 
últimos são produtos das estruturas. 

Schein (2004): 
Artefatos 

 
Hatch et al 
(2006): Estrutura 
organizacional 

Schein (2004): 
Artefatos 

 
Hatch et al 
(2006): Operações 

Aqui ocorre a relação entre componentes 
internos dos artefatos, ou seja, de acordo com 
Dauber (2012), há uma organização hierárquica 
entre os artefatos, e as estruturas 
organizacionais influenciam, por meio de 
padrões de comportamento, como as operações 
ocorrem. 

FONTE: Elaborado com base em Dauber et al. (2012) 

 

O quadro 07 elenca os elementos relacionados das teorias de Schein (2004)  e 

Hatch e Cunliffe (2006) no âmbito do fluxo de aprimoramento, e apresenta a posição 

de Dauber et al. (2012) para sustentar tais relações. 
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QUADRO 07 – FLUXO DE APRIMORAMENTO 

Elemento 
influenciador 

Elemento 
influenciado 

Descrição da relação de influência (processo) 

Schein (2004): 
Artefatos 

 
Hatch et al 
(2006): 
Operações 
 

Schein (2004): 
Artefatos 

 
Hatch et al 
(2006): Estrutura 
organizacional 
 

As operações são os produtos das estruturas e 
são gerados pela organização para atender 
demandas do ambiente externo ou interno. 
A qualidade dos produtos organizacionais 
gerados pode ser medida e aprimorada e para 
tal as estruturas organizacionais são 
modificadas para ajustar o processo de geração 
dos produtos organizacionais, neste sentido há 
um processo de feedback das operações que 
gera adaptações nas estruturas. 

Schein (2004): 
Artefatos 

 
Hatch et al 
(2006): Estrutura 
organizacional 
 

Schein (2004): 
Valores 
defendidos 

 
Hatch et al 
(2006): Estratégia 
organizacional 
 

O processo de ajuste das estruturas em 
decorrência da necessidade do aprimoramento 
dos produtos organizacionais gerados nas 
operações pode ter um fim nas estruturas, e 
neste caso trata-se de uma adaptação. 
Entretanto, o processo (e não a estrutura 
adaptada) pode gerar análises mais profundas, 
que atinjam a estratégia organizacional, num 
fluxo de aprendizado. 

Schein (2004): 
Valores 
defendidos 

 
Hatch et al 
(2006): Estratégia 
organizacional 

Schein (2004): 
Pressupostos 

 
Hatch et al 
(2006): Cultura 
organizacional e 
identidade 

Se no processo de aprendizado estratégico 
(que decorre da iniciativa na organização para 
correção de erros) os valores fundamentais 
forem questionados, pode haver aprendizado 
em um nível mais profundo, e neste caso a 
cultura organizacional é modificada. 

FONTE: Elaborado com base em Dauber et al. (2012) 

 

Até então estão estabelecidos os elementos e processos internos da 

organização que constituem o modelo de Dauber et al (2012). Resta ainda apresentar 

a dinâmica entre aspectos internos e externos. Para estabelecer tais relações os 

autores entendem que o que se apresenta além dos limites da organização se 

configura em dois ambientes possíveis: o ambiente de legitimação e o ambiente de 

atuação. 

 

▪ Ambiente de legitimação: diz respeito ao domínio em que estão inseridos 

os stakeholders da organização. Neste ambiente a organização constrói 

justificativas para as suas atividades, ou seja, tem a sua função 

chancelada pela sociedade. A organização influencia esse ambiente ao 

passo que constrói a sua imagem para corresponder às expectativas dos 
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seus stakeholders. O ambiente influencia a organização ao passo que 

estabelece o que dela espera (DONNELLY-COX; O’REGAN 1999). 

▪ Ambiente de atuação: diz respeito ao domínio em que ocorrem as 

transações de negócios com os parceiros no mercado. A organização 

influencia este ambiente ao passo que o mercado precisa receber os 

serviços ou produtos que são esperados da organização. O mercado 

influencia a organização ao passo que ocorre uma retroalimentação 

acerca dos serviços ou produtos adquiridos (DONNELLY-COX; 

O’REGAN 1999). 

 

Ambos ambientes externos têm interface com o ambiente interno da 

organização por meio das relações com as operações. Para Dauber et al. (2012) as 

operações tratam dos artefatos produzidos no processo de operacionalização da 

estratégia: 

Com relação à ‘operacionalização’, vale a pena usar o termo 
‘operações’ em vez de ‘comportamento organizacional e performance’ 
para enfatizar que ‘comportamento neste contexto representa o 
produto observável da operacionalização das estratégias. (DAUBER 
et al., 2012, p. 8) 

 
Assim, as características das operações são descritas no quadro 08 no que 

concerne às relações com os ambientes de legitimação e de atuação. 

 
QUADRO 08 – RELAÇÕES ENTRE AMBIENTES EXTERNOS E INTERNO 

Ambiente 
externo 

Relação ambiente > operações [em 
linha com Dauber et al. (2012)] 

Relação operações > 
ambiente [em linha com 
Dauber et al. (2012)] 

Legitimação  

A sociedade impõe os padrões para 
aceitação dos produtos organizacionais 
gerados. Por exemplo, os clientes e 
fornecedores esperam que os 
representantes da organização 
mantenham tratamento respeitoso e 
diligente. Os moradores dos arredores 
da organização esperam que ela tenha 
postura ética no tratamento dos 
aspectos sociais e ambientais da 
vizinhança. O governo espera que os 
impostos sejam recolhidos 
corretamente. Os órgãos reguladores 
esperam que o compliance seja 
mantido. 

A organização gera produtos 
para o ambiente externo, e 
estes são o veículo da 
organização para obter a 
legitimação da sociedade. 
Por exemplo: entrevistas, 
relatórios de performance 
(relatório de 
sustentabilidade), ações na 
comunidade, etc. 
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Ambiente 
externo 

Relação ambiente > operações [em 
linha com Dauber et al. (2012)] 

Relação operações > 
ambiente [em linha com 
Dauber et al. (2012)] 

Atuação 

Os stakeholders exercem pressão nas 
operações da organização pela 
aceitação ou não dos produtos e 
serviços econômicos/comerciais 
gerados pela organização. A pressão, 
tal como são os produtos e serviços, é 
voltada aos aspectos 
econômicos/comerciais: preço, escala, 
performance, atendimento de normas e 
boas práticas no processo de 
produção, etc. 

A organização gera produtos 
e serviços numa relação 
econômica/comercial para 
atender as necessidades dos 
seus stakeholders, tais como 
clientes, fornecedores, 
concorrentes. 

FONTE: Elaborado com base em Dauber et al. (2012) 
 

 
Os elementos e relações expostos formam a base para o modelo de Dauber, 

conforme o diagrama da figura 05. Os elementos organizacionais de Hatch et. al 

(2006) aparecem sobrepostos ao modelo de Schein (2004), estratificados nos três 

níveis por este proposto. Os processos identificados no modelo de Dauber (2012) são 

descritos como interações entre os elementos, e propõem a regra pela qual os 

elementos influenciam e são influenciados. 

 
FIGURA 05 – MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
FONTE: Adaptado de Dauber et al. (2012) 
 

 

Cultura 
organizacional

Estratégia Estrutura Operações

Pressupostos
Valores

defendidos
Artefatos

Direcionamento Operacionalização
Padrões de 

comportamento

Aprendizado
(políticas e objetivos 

Fundamentais)

Aprendizado 
(ajuste da 
estratégia)

Avaliação de
performance

Ambiente de 
atuação

Ambiente de 
legitimação

Resposta ao
mercado

Feedback do
mercado

Gestão de
imagem

Requisitos de 
Compliance
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O modelo apresentado é adequado para este trabalho uma vez que aborda a 

cultura organizacional sob a perspectiva relacional dos construtos da teoria 

organizacional, e os mesmos construtos que são utilizados para descrever a cultura 

(estratégia, estruturas, operações, ambiente de legitimação e ambiente de atuação e 

suas relações) são úteis para descrever o sistema de governança corporativa, como 

será visto à frente. 

 

2.2.6 Proposta de modelo de cultura para este estudo 

 

O modelo de Dauber et al. (2012) incorpora a cultura organizacional da forma 

como é proposta por Hatch et al (2006), como um grande domínio do estudo 

organizacional, que existe em si próprio e que tem relação com os outros grandes 

domínios da teoria organizacional: estratégia, estruturas e operações. Faz exceção 

aos processos, que caracteriza como relações entre domínios. Dados os domínios 

organizacionais, Dauber (2012) busca analogias no modelo de Schein (2004), e nesse 

intuito faz relação direta do que para Hatch et. Al (2006) é cultura (um elemento 

organizacional) com o que para Schein (2004) é pressuposto, um componente da 

cultura organizacional. Ou seja, define a parte da cultura (pressupostos de Schein 

(2004)) como o todo de si própria (cultura e identidade de Hatch et al.(2006)). 

O entendimento da cultura nesse estudo será pautado fundamentalmente no 

modelo proposto por Dauber et al. (2012), demonstrado na figura 05, e considerando 

a necessidade de descrição da governança corporativa, será empregado o modelo de 

Kooiman e  Jentoft (2009), demonstrado na figura 04. Como há o objetivo neste estudo 

de entender as relações da cultura organizacional e governança corporativa, o modelo 

proposto pressupõe a existência de tais relações, conforme demonstrado na figura 06 

e detalhadas no quadro 09. 
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FIGURA 06 - MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL PROPOSTO PARA ESTE 
ESTUDO 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com base em Dauber et al. (2012) e Kooiman e  Jentoft 
(2009). 

  
QUADRO 09 – CONDIÇÕES QUE DESCREVEM O MODELO PROPOSTO PARA O 
ESTUDO 

# Condição Definição 

① Sistema de GC 

Envolve o conjunto de relacionamentos entre a gestão da 
companhia, seus conselheiros, seus acionistas e seus 
stakeholders. A Governança Corporativa também provê a 
estrutura por meio da qual os objetivos da firma são 
realizados, assim como determina as formas de atingir os 
objetivos e de monitorar seus resultados. (OECD, 2015) 

② Elementos de GC 
Dizem respeito às estruturas e práticas postas em operação 
para cumprir o propósito do sistema de GC 

③ Princípios de GC 
Racionalizações que dão sentido lógico para os elementos da 
GC. Razão pela qual os elementos são implementados 

④ Implementação 
O processo de estabelecimento dos elementos da GC na 
organização, tendo por base os princípios da GC. 

Valores 
fundamentais

Estratégia Estrutura Operações

Pressupostos Valores defendidos Artefatos

Direcionamento Operacionalização
Padrões de 

comportamento

CULTURA ORGANIZACIONAL ⑨

⑩

SISTEMA DE GC
Framework descrito nas regras formais de GC da organização

Princípios de 
GC

Elementos da GCValores éticos

Ambiente externo
(Regras formais e 

informais)

Embasamento Implementação

⑤

⑪⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰⑱⑲

①

②③

④

⑥

⑦

⑧
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# Condição Definição 

⑤ 

Framework 
descrito nas 
regras formais de 
GC da 
organização 

Sistema de GC, considerando os elementos e princípios 
constitutivos da forma como são descritos e divulgados pela 
organização 

⑥ Valores éticos 
Constituem a camada mais profunda na qual se fundamenta o 
framework de GC. Toda a estrutura de GC, partindo dos 
princípios até as práticas se constituem nos valores de que 

⑦ Embasamento 
O processo de estabelecimento dos princípios de GC, tendo 
por base os valores éticos. 

⑧ Ambiente externo 
Diz respeito ao posicionamento da organização para atender 
as demandas dos seus stakeholders. 

⑨ 
Cultura 
Organizacional 

 Diz respeito a como os elementos da organização se dispõem 
e como são percebidos pelo grupo social. A configuração 
desse ‘cenário’ constitui um mapa de significação que guia a 
ação dos indivíduos da organização. Esse entendimento é 
baseado no modelo de Schein (2004) e adiciona a ele a 
explicitação dos elementos e relações que são consideradas 
para fim de identificação e descrição da cultura organizacional. 

⑩ Artefatos 

Os artefatos podem ser tanto as operações realizadas pela 
organização (⑪) quanto a estrutura organizada para 

realização das operações (⑫). 

 
Como as operações são influenciadas tanto pela estrutura 
quanto pelos ambientes de legitimação e de atividade, elas 
estarão atreladas tanto aos aspectos internos quanto externos 
à organização. 
 
Em último nível, artefatos na perspectiva de governança dizem 
respeito às práticas executadas pelos stakeholders da 
organização. 
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# Condição Definição 

⑬ 
Valores 
Defendidos 

São os princípios que os stakeholders descrevem como 
racionalização para as práticas de governança executadas na 
organização. 
 
Como princípio deve-se entender a racionalização que dá 
sentido às práticas de governança corporativa (no modelo 
proposto, práticas são representadas pelas estruturas e 
operações). 
 
A racionalização para as práticas descreve a estratégia (⑭), 

que são as orientações gerais de uma organização para 
atender os seus objetivos. 

⑮ Pressupostos 

Diz respeito aos aspectos inconscientes na significação da 
organização, e que servem para explicar os valores 
defendidos pelos colaboradores. Em último nível, são as 
crenças mais profundas, ou valores fundamentais (⑯), e 

podem estar relacionadas com a ideologia do fundador. 

⑰ 
Padrões de 
Comportamento 

Diz respeito a forma como os colaboradores se comportam na 
execução das atividades descritas nos artefatos (cujo escopo 
é delimitado pelas estruturas e operações).  

⑱ Operacionalização 
Diz respeito à influência dos direcionadores estratégicos (das 
racionalizações por traz das ações) sobre o comportamento 
dos executores. 

⑲ Direcionamento 
Diz respeito à influência Cultura Organizacional sobre as 
racionalizações que ocorrem na construção dos elementos 
organizacionais.  

FONTE: Elaborado pelo autor  

 

A aplicação do modelo proposto pretende descrever os componentes da cultura 

organizacional explorando para tal os elementos que constituem a organização 

(valores fundamentais, estratégia, estrutura e operações) e as relações entre tais 

elementos. Neste sentido, se os valores fundamentais da organização que são o cerne 

da sua cultura organizacional também forem aqueles que orientam o sistema GC, a 

cultura agirá como fator incentivador do sistema de GC, tendo em vista que a ação do 

stakeholder interno no que concerte às atividades executadas em função da 

organização será motivada pela cultura e não unicamente pela regra de governança 

estabelecida. 

Tendo em vista a proposta de avaliar as relações entre cultura organizacional 

e a adoção dos princípios de GC da organização, há a necessidade de que estes dois 



46 
 

 

campos de estudo em algum momento convirjam, de forma tal que seja possível 

evidenciar o efeito de um sobre outro. 

Em síntese, podemos entender que o entrelaçamento das duas teorias se dá 

em função da teoria de cultura servir para descrever a organização num cenário em 

que a teoria da governança age como fator de delineamento do escopo de análise, 

atuando como parâmetro para seleção dos indicadores que serão levados para 

entendimento da cultura organizacional. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESIGN E TÉCNICA DA PESQUISA 

 

O estudo empírico teve por objetivo compreender uma realidade originada num 

consenso de um grupo social no estabelecimento daquilo que é útil e do que tem 

sentido. Desse modo, a abordagem que será adotada é a pesquisa qualitativa 

(MERRIAM, 1998 e RICHARDSON, 1994). 

A estratégia adotada para a pesquisa é o estudo de caso único (MERRIAM, 

1998; YIN, 2015A, 2015B) que é justificado por ser uma forma de aprofundar o 

conhecimento acerca dos fenômenos investigados que se formaram 

espontaneamente, em determinado contexto (MATOS; VIEIRA, 2001). O estudo de 

caso se mostra viável como abordagem, uma vez que permite ampliar o conhecimento 

sobre as relações entre a cultura organizacional de uma empresa que se auto 

descreve como incentivadora de princípios corporativos éticos e como esses aspectos 

se relacionam com o seu sistema de governança corporativa. A investigação permitirá 

verificar se as ações tomadas no âmbito da GC são vinculadas ao comportamento 

comum, tido como normal dentro da organização e decorrentes de seus valores e 

princípios, o que indicaria a possibilidade da utilização da cultura organizacional como 

instrumento incentivador da adoção dos princípios da GC. 

O enfoque dado foi indutivo, de natureza descritiva e de corte (NEUMAN, 2002), 

tendo em vista o compromisso de descrever aspectos da situação atual do sistema de 

GC e eventualmente resgatando aspectos históricos da organização pertinentes para 

descrição da sua cultura organizacional. 

 

3.1.1 Perguntas de pesquisa 

 

A pesquisa pauta-se no seguinte problema, enunciado na introdução deste 

trabalho: A cultura organizacional pode incentivar a adoção dos princípios da 

governança corporativa? 

Com base neste problema, o quadro 10 foi composto com os seguintes 

atributos: 

▪ A coluna “Objetivo Específico” resgata os objetivos de pesquisa 

estabelecidos na seção “1.1.2 – Objetivos Específicos”.  
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▪ A coluna “Perguntas de pesquisa” trata de perguntas elaboradas para 

direcionar a exploração das informações capturadas e geradas na 

pesquisa, com o intuito de atender os objetivos específicos. Cada 

Objetivo específico foi estratificado em uma ou mais pergunta(s) de 

pesquisa.  

▪ As colunas “Material secundário”, “Entrevista” e “Análise” indicam os 

meios pelos quais se pretende responder as perguntas de pesquisa: 

o Material secundário: Indica que a pergunta será respondida 

considerando as informações capturadas por meio dos materiais 

secundários (que serão melhor explorados na seção “4 – 

Apresentação e análise dos dados”) 

o Entrevista: Indica que a pergunta será respondida considerando 

as informações obtidas com os colaboradores do Grupo Solvay 

entrevistados. A lista de entrevistados será explorada na “4 – 

Apresentação e análise dos dados”, e os roteiros de entrevista 

estão relacionados no Apêndice 1. 

o Análise: Indica que a pergunta será respondida por meio de 

análise realizada pelo autor, com base nas informações 

capturadas na revisão de material secundário e entrevistas, 

realizadas para atender os objetivos precedentes. 

▪ A coluna “Indicadores abordados” lista os indicadores operacionais das 

condições da modelagem constitutiva (explorados em mais detalhes no 

quadro 10) que são utilizados para responder cada pergunta de 

pesquisa. 
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QUADRO 10 – IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DA GC NO MODELO DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

  

M
a

te
ri

a
l 
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e
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u

n
d

á
ri

o
 

E
n
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e

v
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ta
 

A
n

á
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s
e
 

 

Objetivo  
Específico 

Perguntas de Pesquisa 
Indicadores 
abordados 

OE1 - Descrever 
os elementos do 
sistema de GC do 
Grupo Solvay 

OE1.P1 - Quais são os elementos 
do sistema de GC formalmente 
divulgados pelo Grupo Solvay em 
seus canais públicos de 
comunicação? Quais são os valores 
e princípios defendidos? 

✓  ✓   

- Sistema de GC 
- Ambiente externo 
- Framework 
descrito nas regras 
formais de GC da 
organização 
- Elementos da GC 

OE1.P2 - Os elementos de GC 
publicados pelo Grupo são 
conhecidos pelos membros da 
organização? 

  ✓   
- Sistema de GC 
- Elementos da GC 

OE2 - Verificar se 
os elementos de 
GC estão 
pautados em 
princípios que são 
de conhecimento 
dos colaboradores 
da organização 

OE2.P1 - Quais são os elementos 
relevantes de GC que tem influência 
na execução diária das atividades 
dos colaboradores da organização? 

✓ ✓   - Elementos da GC 

OE2.P2 - De que forma os 
elementos de GC são expostos aos 
colaboradores? (cartilha de regras / 
princípios com exemplos de 
aplicação) 

  ✓   - Elementos da GC 

OE2.P3 - Quais são os princípios 
que suportam os elementos de GC?  

✓  ✓   
- Elementos da GC 
- Princípios de GC 

OE3 - Descrever 
os aspectos 
culturais que tem 
relação com os 
elementos de GC 
do Grupo Solvay 

OE3.P1 - Quais são os aspectos 
culturais divulgados pelo Grupo 
Solvay em seus canais públicos de 
comunicação? 

✓ ✓   
- Cultura 
Organizacional 

OE3.P2 - O que o grupo social deve 
fazer para sobreviver na 
organização (considerando seus 
vários ambientes) e executar seu 
objetivo primário 

  ✓   
- Padrões de 
comportamento 

OE3.P3 - O que o indivíduo deve 
fazer para ser aceito pelo grupo 
social 

  ✓   
- Padrões de 
comportamento 
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Objetivo  
Específico 

Perguntas de Pesquisa 
Indicadores 
abordados 

OE3.P4 - Os elementos relevantes 
de GC divulgados pelo Grupo são 
reconhecidos e praticados pelos 
membros da organização? 

✓ ✓   
- Artefatos 
- Operações 
- Estruturas 

OE3.P5 - Qual são os princípios de 
GC (racionalizações que dão 
sentido aos elementos da GC) de 
acordo com os colaboradores da 
organização? Qual é a 
racionalização que justifica as 
funções de sobrevivência e 
integração? 

  ✓   
- Valores Defendidos 
- Estratégia 
- Operacionalização 

OE3.P6 - Existem pressupostos que 
amparam as racionalizações criadas 
pelos colaboradores da 
organização? 

    ✓ 

- Pressupostos 
- Cultura 
Organizacional 
- Direcionamento 

OE4 - Analisar as 
relações entre a 
CO do Grupo 
Solvay e os 
elementos da GC 

OE4.P1 - Os elementos da GC 
descritos/executados pelo Grupo 
Solvay tem relação com os artefatos 
identificados na CO? 

    ✓ 

- Elementos da GC 
- Artefatos 
- Estrutura 
- Operações 
- Padrões de 
comportamento 

OE4.P2 - Os princípios identificados 
nos elementos da GC pelo Grupo 
Solvay têm relação com os valores 
defendidos na CO? 

    ✓ 

- Valores Defendidos 
- Estratégia 
- Operacionalização 
- Princípios de GC 
- Implementação 

OE4.P3 - Os valores éticos sob os 
quais são constituídos os princípios 
da GC tem relação com os 
pressupostos da CO? 

    ✓ 

- Pressupostos 
- Cultura 
Organizacional 
- Direcionamento 
- Valores Éticos 
- Embasamento 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

3.1.2 Categorias de análise 

 

As categorias de análise, de acordo com o que define Creswell (2007), são as 

características ou atributos do objeto que está sendo estudado. É uma abstração que 

serve como guia para identificar e delimitar os aspectos do objeto, e para mensurar 

as suas particularizações. Assim as caraterísticas obtidas das diversas fontes para 

descrever um objeto que está sob estudo podem ser comparadas de acordo com um 
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mesmo agrupamento de parâmetros, assim como objetos distintos, mas de mesma 

natureza, e descritos de acordo com a mesma categoria de análise podem ter suas 

características comparadas de acordo com o agrupamento de parâmetros. 

Partindo da apresentação do modelo que será utilizado para descrição da 

cultura organizacional na figura 06 (p. 43), a seguir serão definidas as categorias de 

análise, considerando o entendimento de uma relação estruturante entre a cultura 

organizacional e governança corporativa. 

 

3.1.3 Definição das categorias de análise (DC e DO) 

 

As definições das categorias de análise apresentadas estão pautadas no 

quadro 09, em que se apresenta uma proposta para operacionalização dos conceitos 

em análise. Assim, as categorias de análise estão relacionadas com as “condições” 

em investigação, delineadas na figura 06 (p. 43). Importante salientar ainda que a 

operacionalização das categorias-condições está lastreada também no APÊNDICE 1.  

 

1) Governança Corporativa 

Definição Constitutiva: Estrutura e atividades, composta por regras, recursos 

e relações. São pautadas em princípios e valores, e tem por objetivo dar equilíbrio aos 

interesses dos stakeholders que compõem a organização. São postas em prática pelo 

sujeito integrante da organização 

Definição Operacional: Esta categoria é investigada tanto a partir da 

descrição das práticas de GC constantes nos materiais publicados interna e 

externamente pela organização, quanto a partir de entrevistas com os colaboradores 

que executam atividades vinculadas ao sistema de GC. As perguntas listadas no 

APÊNDICE 1 tem por objetivo descrever/confirmar as práticas de GC e identificar os 

princípios que constituem a racionalização para estas práticas.  

Tendo em vista o modelo da figura 06 (p. 43), as práticas de GC buscarão ser 

verificadas através do entendimento dos artefatos da cultura, e os princípios através 

dos valores defendidos. 
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2) Cultura Organizacional 

Definição Constitutiva: Diz respeito a forma de agir do indivíduo, que é 

influenciada pelos elementos organizacionais: Operações, Estrutura, Estratégia e a 

própria Cultura (quanto aos pressupostos e crenças fundamentais). Essa definição 

concorda com a abordagem de Schein (2012), que diz que a formação da cultura está 

associada à necessidade de significação das interações sociais pelas pessoas, pois 

sem um nível de previsibilidade nas relações elas se tornariam um ambiente de caos 

e ansiedade, de modo que desenvolver meios de compreender os elementos e 

eventos que nos circundam são ferramentas para evitar que tratemos qualquer 

situação social como se fosse um novo evento (WEICK; SUTCLIFFE, 2011). 

Definição Operacional: Esta categoria de análise é investigada principalmente 

a partir das narrativas dos colaboradores a respeito de como ocorre a execução das 

tarefas e vinculadas à GC. Depois de contextualizadas as tarefas, são investigadas 

as motivações/racionalizações (princípios e valores) para sua execução. O quadro 10 

fornece todos os indicadores para identificação dos elementos desta categoria em 

campo, assim como as perguntas do APÊNDICE 1 tratam de criar contexto para que 

ocorra a discussão acerca dos indicadores listados no quadro 11. 

As possibilidades de operacionalização do modelo constitutivo são guiadas 

pelos indicadores explorados no quadro 11, a seguir:  

 
QUADRO 11 – INDICADORES OPERACIONAIS DAS CONDIÇÕES DA MODELAGEM 
CONSTITUTIVA 

# Condição Definição Indicadores 

① Sistema de GC 

Envolve o conjunto de 
relacionamentos entre a gestão 
da companhia, seus 
conselheiros, seus acionistas e 
seus stakeholders. A 
Governança Corporativa também 
provê a estrutura por meio da 
qual os objetivos da firma são 
realizados, assim como 
determina as formas de atingir os 
objetivos e de monitorar seus 
resultados. (OECD, 2015) 

Os indicadores da GC são 
aqueles identificados para 
as condições de ② a ⑦.  

② Elementos de GC 

Dizem respeito às estruturas e 
práticas postas em operação 
para cumprir o propósito do 
sistema de GC 

a) normas e códigos 
internos 
b) processo de tomada de 
decisão 
c) sistemas de recompensas 
e punições 
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# Condição Definição Indicadores 

③ Princípios de GC 

Racionalizações que dão sentido 
lógico para os elementos da GC. 
Razão pela qual os elementos 
são implementados 

a) racionalizações utilizadas 
para implementação dos 
elementos da GC. Em geral, 
os frameworks de GC (ex. 
IBGC, OCDE, Código 
Belga) estabelecem quais 
são os princípios em que 
estão baseados os 
elementos. 

④ Implementação 

O processo de estabelecimento 
dos elementos da GC na 
organização, tendo por base os 
princípios da GC. 

a) menção dos princípios de 
GC na descrição dos 
elementos de GC. 

⑤ 

Framework 
descrito nas 
regras formais de 
GC da 
organização 

Sistema de GC, considerando os 
elementos e princípios 
constitutivos da forma como são 
descritos e divulgados pela 
organização 

a) normas e códigos 
internos de GC 
b) normas e códigos 
externos referenciados nos 
materiais internos 

⑥ Valores éticos 

Constituem a camada mais 
profunda na qual se fundamenta 
o framework de GC. Toda a 
estrutura de GC, partindo dos 
princípios até as práticas 
encontram respaldo nos ideais 
de ação ética, que visa defender 
o interesse da sociedade. 

a) objetivos mais profundos 
idealizados com a 
implementação do sistema 
de governança (ex.: menção 
à igualdade de direito) 

⑦ Embasamento 
O processo de estabelecimento 
dos princípios de GC, tendo por 
base os valores éticos. 

a) menção dos valores 
éticos na descrição da 
constituição dos elementos 
e princípios da GC 

⑧ Ambiente externo 

Diz respeito ao posicionamento 
da organização para atender as 
demandas dos seus 
stakeholders. 

a) descrição do mercado de 
atuação, considerando as 
normas, formais e informais 
impostas por esse mercado 
b) descrição (de acordo com 
membros da própria 
organização) das demandas 
estabelecidas pelos 
stakeholders à empresa 
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# Condição Definição Indicadores 

⑨ 
Cultura 
Organizacional 

 Diz respeito a como os 
elementos da organização se 
dispõem e como são percebidos 
pelo grupo social. A configuração 
desse ‘cenário’ constitui um 
mapa de significação que guia a 
ação dos indivíduos da 
organização. Esse entendimento 
é baseado no modelo de Schein 
(2004) e adiciona a ele a 
explicitação dos elementos e 
relações que são consideradas 
para fim de identificação e 
descrição da cultura 
organizacional. 

Os indicadores da cultura 
são aqueles identificados 
para as condições de ② a 

⑮.  

⑩ Artefatos 

Os artefatos podem ser tanto as 
operações realizadas pela 
organização (⑪) quanto a 

estrutura organizada para 
realização das operações (⑫). 

 
Como as operações são 
influenciadas tanto pela estrutura 
quanto pelos ambientes de 
legitimação e de atividade, elas 
estarão atreladas tanto aos 
aspectos internos quanto 
externos à organização. 
 
Em último nível, artefatos na 
perspectiva de governança 
dizem respeito às práticas 
executadas pelos stakeholders 
da organização. 

Operações (⑪): 

a) publicações corporativas 
vinculadas à governança 
b) conjunto de normas e 
regimentos internos de 
governança corporativa 
 
Estruturas (⑫): 

c) sistemas de recompensas 
e punições vinculados à 
governança corporativa 
d) descrição do processo de 
tomada de decisão 

⑬ 
Valores 
Defendidos 

São os princípios que os 
stakeholders descrevem como 
racionalização para as práticas 
de governança executadas na 
organização. 
 
Como princípio deve-se entender 
a racionalização que dá sentido 
às práticas de governança 
corporativa (no modelo proposto, 
práticas são representadas pelas 
estruturas e operações). 
 
A racionalização para as práticas 
descreve a estratégia (⑭), que 

são as orientações gerais de 
uma organização para atender 
os seus objetivos. 

Estratégia (⑭): 

a) descrição dos eventos 
marcantes utilizados como 
exemplos para resolução do 
caminho a ser seguido, para 
o que diz respeito à 
governança corporativa 
b) descrição das motivações 
conscientes para a ação 
dos colaboradores nos 
eventos citados 
c) descrição da estratégia 
da organização 
(documentos publicados) 
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# Condição Definição Indicadores 

⑮ Pressupostos 

Diz respeito aos aspectos 
inconscientes na significação da 
organização, e que servem para 
explicar os valores defendidos 
pelos colaboradores. Em último 
nível, são as crenças mais 
profundas, e podem estar 
relacionadas com a ideologia do 
fundador. 

Valores fundamentais (⑯): 

a) descrição da história da 
organização e das crenças 
que persistem até a 
atualidade 
b) identificação dos 
aspectos subliminares 
convergentes que dão 
sentido ao conjunto de 
valores defendidos. 

⑰ 
Padrões de 
Comportamento 

Diz respeito a forma como os 
colaboradores se comportam na 
execução das atividades 
descritas nos artefatos (cujo 
escopo é delimitado pelas 
estruturas e operações).  

a) identificar o 
comportamento dos 
colaboradores nas ações 
diárias quanto a realização 
das atividades 
categorizadas como 
artefatos. Trata de 
descrever o "como" as 
atividades são executadas 

⑱ Operacionalização 

Diz respeito à influência dos 
direcionadores estratégicos (das 
racionalizações por trás das 
ações) sobre o comportamento 
dos executores. 

a) identificar as motivações 
conscientes que os 
colaboradores descrevem 
para realização das 
atividades elencadas como 
artefatos 

⑲ Direcionamento 

Diz respeito à influência Cultura 
Organizacional sobre as 
racionalizações que ocorrem na 
construção dos elementos 
organizacionais.  

a) identificar as histórias ou 
parâmetros de comparação 
utilizados pelos 
colaboradores para 
descrever o modo como as 
atividades são realizadas na 
organização 

FONTE: Elaborado pelo autor  

 

Partindo do quadro acima, tem-se necessidade de compreender a cultura 

organizacional da empresa por meio da exploração dos elementos organizacionais e 

suas cadeias de inter-relações tendo como escopo aqueles elementos que dizem 

respeito ao sistema de GC da organização. Tendo em vista a complexidade do cenário 

configurado, defende-se a aplicação de método qualitativo por ser capaz de prover a 

sistematização precisa de dados e por ser capaz de capturar observações efetivas do 

contexto organizacional. 

O resultado operacional esperado da investigação em campo foi o de verificar 

que: 

1. Os princípios de GC estejam incorporados nas estratégias da 

organização. 
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2. As práticas de GC estejam incorporadas nas estruturas e operações da 

organização. 

3. Que a ação dos colaboradores para realização das práticas de GC esteja 

suportada pela cultura organizacional. 

4. Que o direcionamento para operacionalização das práticas de GC esteja 

suportada pela cultura organizacional 

 

3.2 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados tanto dados primários quanto secundários. Os dados primários 

serão coletados através de entrevistas semiestruturadas realizadas no mês de 

setembro de 2017. Os dados secundários (descritos no quadro 11) foram obtidos 

através dos materiais publicados no site da organização e de materiais internos que 

eventualmente serão obtidos durante as entrevistas. A unidade de análise são os 

valores e princípios da organização formadores (a ser comprovado após análise de 

dados) tanto da cultura organizacional quanto das práticas de GC. 

 

3.2.1 Dados secundários 

 

A documentação secundária a que se teve acesso é descrita no quadro 12. São 

detalhados o conteúdo e o uso para cada documento identificado. 
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QUADRO 12 – DESCRIÇÃO DOS DADOS SECUNDÁRIOS 

Documento Descrição do Conteúdo Uso 

1) Relatório integrado 
anual 

Relatório que retrata as ações do 
Grupo Solvay quanto à 
sustentabilidade, considerando 
aspectos financeiros e não 
financeiros, incluindo os aspectos 
da governança corporativa. Este 
documento inclui uma declaração 
de Governança Corporativa, que 
traz as informações exigidas pelo 
Código das Sociedades Belgas, e 
abarca informações adicionais 
sobre Governança Corporativa da 
Solvay e suas modificações 
relevantes, juntamente com 
detalhes sobre a remuneração 
dos diretores e executivos e dos 
eventos relevantes ocorridos 
durante o ano anterior de 2015.  

- Ferramenta de 
evidenciação dos valores, 
princípios e práticas do 
Grupo Solvay no que 
concerne à GC 
- Ferramenta de 
evidenciação da estratégia, 
estrutura, e operações do 
Grupo 
- Ferramenta de 
evidenciação dos 
elementos que constituem 
a cultura organizacional 

2) Código de conduta 

Documentos divulgado como a 
pedra fundamental do programa 
de Ética e Conformidade 
estabelece uma série de 
princípios que definem os 
padrões de ética e integridade no 
ambiente de trabalho, nas 
relações de negócios e como 
cidadão corporativo onde o Grupo 
opera. 

- Ferramenta de 
evidenciação daquilo que é 
permitido e aquilo que não 
é permitido, em termos de 
conduta, para os 
colaboradores do Grupo 
- Ferramenta de 
evidenciação de como é 
esperado que os 
colaboradores utilizem o 
código de conduta (como 
cartilha de regras, ou como 
guia de referência) 

3) Código de conduta 
de fornecedores 

Documento que estabelece as 
expectativas quanto à conduta 
dos fornecedores do Grupo 
Solvay. É pautado nos mesmos 
princípios de sustentabilidade e 
comportamento ético do código 
de conduta direcionado aos 
colaboradores, e deve ser 
incluído em todos os contratos de 
compra assinados pelo Grupo. 

- Ferramenta de 
evidenciação do que o 
Grupo permite e proíbe por 
parte de seus fornecedores 
- Ferramenta de 
evidenciação de como é 
esperado que os 
fornecedores empreguem o 
código 

4) Carta de governança 
(Charter of governance) 

Documento que visa proporcionar 
uma divulgação abrangente e 
transparente da governança da 
Solvay, além do conteúdo de 
seus estatutos. 

- Ferramenta de 
evidenciação do que o 
Grupo executa para 
atender o código belga de 
GC 
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Documento Descrição do Conteúdo Uso 

5) Cartilha de 
apresentação do Grupo 
Solvay (Solvay in short) 

Documento de apresentação da 
Solvay, que além de descrever os 
negócios, faz referência à cultura 
organizacional. 

- Ferramenta de 
evidenciação de como o 
Grupo pretende ser visto 
pelo público em geral, 
trazendo características do 
seu negócio, estratégia, 
valores, e cultura 
organizacional. 

6) Modelo para pessoas 
e gestão (People and 
Management models) 

Os modelos para pessoas e 
gestão ajudam a criar a 
mentalidade correta para 
alcançar as ambições do Grupo. 
Eles moldam a cultura e refletem 
o DNA da organização, 
orientando como alcançar 
resultados, como interagir uns 
com os outros e com clientes, e 
os comportamentos valorizados 
dentro da Solvay. Enquanto o 
modelo de gestão define o 
"como", por meio do 
empoderamento e da 
responsabilidade, o modelo de 
pessoas afirma os compromissos 
tanto como funcionários quanto 
como organização. 

- Ferramenta de 
evidenciação da cultura 
organizacional do Grupo 

7) Modelo de 
Competências 
Comportamentais 
(Behavioral 
Competences model) 

Estabelece os comportamentos 
esperados na busca pelos 
resultadores almejados pela 
organização e na integração 
entre áreas/entre colaboradores. 

- Ferramenta de 
evidenciação dos 
comportamentos que são 
incentivados, tendo em 
vista a avaliação de 
desempenho de 
colaboradores. 

FONTE: Elaborado pelo autor  

 

3.2.2  Perfil dos entrevistados 

 

As entrevistas foram conduzidas com os colaboradores listados no quadro 13, 

durante os meses de setembro e outubro de 2017.  
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QUADRO 13 – DESCRIÇÃO DOS DADOS SECUNDÁRIOS 

Posição do 
Entrevistado 

Descrição da Posição e Históricos Uso 

1) Integrante do 
Comitê de Finanças 

Ocupa posição executiva em finanças 
de uma unidade de negócios global 
do Grupo, e uma cadeira no 
Conselho em Bruxelas. Faz parte do 
quadro de colaboradores há cinco 
anos, e já atuou como líder das 
seguintes áreas: Planejamento, 
Finanças, Tesouraria, Contabilidade, 
RH, TI, Tributário, Jurídico e 
Suprimentos. 

- Ferramenta de 
evidenciação dos aspectos 
culturais 
- Ferramenta de 
evidenciação dos 
elementos, princípios e 
valores da GC 
- Ferramenta de 
evidenciação das 
dinâmicas do comitê de 
Finanças  

2) Integrante do 
Comitê de 
Auditoria:  

Ocupa a posição executiva em 
gestão tributária e financeira de uma 
subsidiária do Grupo, e faz parte da 
organização há cinco anos. Sua 
carreira profissional antes da Solvay 
foi construída em empresas 
multinacionais de auditoria e 
consultoria empresarial (Deloitte, 
Price Waterhouse Coopers e Ernst & 
Young). 

- Ferramenta de 
evidenciação dos aspectos 
culturais 
- Ferramenta de 
evidenciação dos 
elementos, princípios e 
valores da GC 
- Ferramenta de 
evidenciação das 
dinâmicas do comitê de 
Auditoria 

3) Executivo de 
Recursos 
Humanos:  

Ocupa posição executiva na área de 
Recursos Humanos em uma unidade 
administrativa do Grupo. Faz parte do 
quadro de colaboradores há 7 anos. 

- Ferramenta de 
evidenciação dos aspectos 
culturais 
- Ferramenta de 
evidenciação dos 
elementos, princípios e 
valores da GC 

4) Executivo de 
Suprimentos:  

Ocupa posição executiva na área de 
Suprimentos de uma subsidiária 
industrial do Grupo. Faz parte da 
organização há 30 anos. 

- Ferramenta de 
evidenciação dos aspectos 
culturais 
- Ferramenta de 
evidenciação dos 
elementos, princípios e 
valores da GC 
- Ferramenta de 
evidenciação da aplicação 
dos aspectos de GC na 
relação com fornecedores 

FONTE: Elaborado pelo autor  

 

3.3 DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E FORMA DE ACESSO AOS 

DADOS 

 

A seleção dos participantes ocorreu em dois níveis: a escolha da empresa e a 

escolha dos entrevistados (MERRIAM, 1998).  



60 
 

 

A seleção da empresa para o estudo de caso ocorreu em função da sua 

relevância e aderência ao tema da pesquisa. O Grupo Solvay descreve seu sistema 

de governança corporativa como baseado em sólidos princípios e valores éticos, o 

que constrói um dos fatores necessários à análise proposta. O segundo fator, o 

sistema de governança corporativa em linha com o que é aceito pelo mercado e 

atestada por órgãos independentes, o que é inerente às empresas com ações listadas 

na bolsa de valores. Desse modo, conforme listado em maiores detalhes abaixo, a 

empresa selecionada dispõe dos predicados necessários para este estudo: 

▪ Tem ações na bolsa de valores, o que constitui ambiente em que é 

exigível a adoção de práticas de governança corporativa; 

▪ Tem suas práticas de governança atestadas por auditoria independente; 

▪ Tem um sistema de governança corporativo de elevada maturidade, 

tendo em vista que abriu capital na bolsa de Bruxelas em 1999, e passou 

pela implementação de estruturas de controles exigidas pela lei 

Sarbanes Oxley;  

▪ Publica suas práticas de governança corporativa e demais práticas 

vinculadas à sustentabilidade. A organização emite o relatório integrado 

anual com base nos frameworks estabelecidos pelo International 

Integrated Reporting Council (IIRC), e pela Global Initiative Reporting 

(GRI). 

▪ Descreve que a estrutura de governança corporativa é pautada nos 

princípios e valores éticos do grupo; 

▪ Descreve que sua cultura organizacional é fundamentada na valorização 

das pessoas e da sustentabilidade do negócio em seus três pilares 

(econômico, social e ambiental); 

▪ É uma empresa de mais de 150 anos, o que infere ter características 

culturais bem estabelecidas. 

 

Foram entrevistados membros da direção da empresa, de áreas diversas, 

capazes de perceber por diferentes ângulos o funcionamento da organização tanto 

nos aspectos da GC quanto da cultura organizacional, portanto, puderam contribuir 

com evidências e percepções diversas sobre os fenômenos de investigação deste 

estudo (PETTIGREW, 1997). 
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3.4 DEFINIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram estudados por meio de análise de conteúdo, conforme 

proposto por Bardin (2009). Um dos pontos fortes da pesquisa qualitativa empregando 

análise de conteúdo é a forma como a técnica permite sintetizar a amplitude dos dados 

(KOHLBACHER, 2006). O tipo de grade escolhida para a categorização foi mista, que 

permite definição preliminar das categorias pertinentes ao objetivo da pesquisa, porém 

admite-se a inclusão de categorias surgidas durante o processo de análise.   
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLSE DOS DADOS 

 

Nesta seção são explorados os dados capturados por meio de entrevistas com 

os colaboradores do grupo Solvay, bem como os dados capturados por meio de 

documentação secundária obtida em canais públicos e com os colaboradores 

entrevistados. Posteriormente, serão apresentadas as constatações decorrentes das 

análises pautadas nos dados de entrevistas e material secundário. 

A exploração dos dados obtidos será segmentada em três partes. A primeira 

trata de estudar os elementos da GC do Grupo Solvay, e busca atender os objetivos 

específicos de pesquisa 1 e 2. A segunda parte trata de estudar os elementos da CO, 

e busca atender o objetivo específico 3, e a terceira parte trata de estudar as relações 

entre CO e GC do Grupo, e busca atender o objetivo específico 4.  

Os objetivos de pesquisa, perguntas de pesquisa e relação de indicadores 

(apresentados no quadro 09) serão utilizados como direcionadores para análise dos 

dados. 

 

4.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA DO GRUPO SOLVAY 

 

O Grupo Solvay é uma organização com 154 anos de existência. Foi fundada 

por Ernest Solvay, em Bruxelas, inicialmente com o propósito de produzir carbonato 

de cálcio por meio do método criado pelo seu fundador. Em 1880 a Solvay já era uma 

multinacional, operando simultaneamente na Europa e Estados Unidos. 

Entre 1949 e 1975, no período pós-guerra, a Solvay diversificou largamente o 

seu portfólio e se aproximou do consumidor final. A parceria privada se transformou 

em uma Sociedade Anônima listada publicamente (construção societária que permite 

que quotas sejam vendidas e compradas entre shareholders, ou que sejam 

transferidas para outros sem que haja qualquer efeito sobre a continuidade de 

existência da), ainda que em grande parte controlada por suas famílias fundadoras.  

Neste período a organização passou por uma grande revisão do seu 

posicionamento no mercado: em 1950, o portfólio de produtos da Solvay era limitado 

quase que exclusivamente a carbonato de sódio, soda cáustica e derivados 

inorgânicos de cloro, e em 1967 quase metade do volume de negócios da empresa 

foi realizado fora desses domínios, em áreas como PVC, peróxidos e processamento 

de plásticos. O reposicionamento no mercado exigiu um grande esforço interno para 



63 
 

 

direcionar recursos, compor estruturas, e mobilizar pessoas para direcionar a 

organização para a pesquisa e desenvolvimento. O sucesso desse movimento foi 

percebido e reconhecido internamente, e esse período ainda é referenciado nas 

histórias contadas pelo pioneirismo e inovação que levaram a organização a um 

patamar de excelência mundial. 

Entre 1975 e 2000 o Grupo passou por novas fases de desafios, tendo em vista 

o fim da guerra fria, e crise do petróleo. Neste período houve novos movimentos para 

reposicionar a companhia, agora no campo das ciências da vida, reduzindo sua 

dependência do petróleo. A Solvay construiu suas atividades neste campo 

majoritariamente com a aquisição de empresas (Kali-Chemie, Salsbury, Duphar, entre 

outras). Progressivamente, o foco na saúde humana ocupa um lugar privilegiado no 

Grupo, com grandes investimentos realizados no setor. No final deste período, em 

1999, o Grupo abriu capital na bolsa de valores de Bruxelas. 

Em 2008 houve uma nova transformação no perfil do Grupo com o 

desinvestimento na área farmacêutica e aquisição da Rhodia (numa operação de € 

3,4 bilhões), cuja integração foi realizada em dois anos. A Solvay criou a joint venture 

SolviCore para fabricar componentes de células de combustível utilizadas em veículos 

elétricos. 

Ao longo da sua história, a organização operou em áreas diversas, com 

regulações específicas, e em países diversos com as suas regulações locais. Nos 

últimos cinco anos o Grupo teve receita líquida média acima de € 10 bilhões, e EBITDA 

acima de € 2 bilhões (gráfico 01).  

 
GRÁFICO 01 – PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DE RESULTADO DO GRUPO SOLVAY, DE 
2012 A 2016 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com base nos dados de SOLVAY (2016) 
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No momento deste estudo, o Grupo estava presente em 58 países, com 139 

sites, e atuando em 7 mercados: Automotivo e aeroespacial, aplicações industriais, 

bens de consumo e cuidados pessoais, recursos e meio ambiente, alimentos e setor 

elétrico e eletrônico. Os percentuais da receita líquida para cada mercado estão 

demonstrados no gráfico 02. 

 

GRÁFICO 02 – RECEITA LÍQUIDA SEGMENTADA PELOS MERCADOS DE ATUAÇÃO 

  
FONTE: Elaborado pelo autor com base nos dados de SOLVAY (2016) 

 

Tendo em vista as diversidades locais e mercados em que atua, o Grupo Solvay 

adota padrões globais para reportes financeiros que seguem o IFRS (normas 

internacionais de contabilidade), o código Belga, e reportes de governança, que 

seguem o código Belga, os padrões estabelecidos pelo International Integrated 

Reporting Council (IIRC) e pela Global Initiative Reporting (GRI). 

Além dos documentos vinculados às exigências regulatórias para reporte das 

informações financeiras e dos documentos vinculados aos frameworks de reporte de 

ações (financeiras e extra-financeiras) adotados voluntariamente para divulgação do 

posicionamento do Grupo, há o arcabouço interno, mantido como material de 

referência e guia para execução de processos.  

Com base na documentação analisada e nas entrevistas, buscou-se entender 

a GC do Grupo quanto aos seguintes aspectos, e que serão explorados nas seções 

que seguem: 

▪ Elementos que constituem a GC, e valores e princípios em que estão 

pautados 
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▪ Utilização dos elementos de GC nas atividades diárias 

Em linha com o que foi estabelecido no referencial teórico desta dissertação, a 

descrição dos elementos da GC do Gupo Solvay (figura 07) foi realizada tendo como 

direcionador o diagrama exposto na figura 06, cujos aspectos que servem para 

descrição dos elementos da GC foram destacados.  

 

FIGURA 07 – MODELO PARA DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DE GC 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com base em Dauber et al. (2012) 

 

Inicialmente são explorados os elementos constituintes do sistema de GC, na 

sequência a descrição dos princípios de GC que guiaram a implementação dos 

elementos, e por último, descrição dos valores que embasam o sistema.  

 

4.1.1 Elementos da Governança Corporativa  

 

Os elementos de GC do Grupo Solvay são organizados em quatro 

agrupamentos. “Órgãos de Governança”, “Órgãos de Gestão”, “Fundamentos que 

Embasam as Ações” e “Shareholders”.  
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4.1.1.1 Órgãos de Governança 

 

Os órgãos de governança dizem respeito ao conselho de administração, aos 

quatro comitês que tem função de natureza consultiva dentro dos seus temas de 

expertise, e as agendas positivas entre Comitê Executivo e Conselho de 

Administração. Esses órgãos têm suas atividades descritas no relatório anual 

integrado e na cartilha de governança. A cartilha de governança ainda estabelece as 

regras internas para operação de cada um dos órgãos. 

 

Conselho de Administração:  define as estratégias e políticas gerais e 

assegura sua implementação, e nomeia os principais executivos. O Conselho de 

Administração é composto por 15 membros, incluindo o presidente do Conselho, o 

presidente do Comitê Executivo e CEO do Grupo, três diretores não-independentes 

(diretores que fazem parte do corpo de gestão da organização), e dez diretores 

independentes (diretores que não fazer parte do corpo de gestão da organização). Um 

programa formal para treinamento e avaliação dos membros do Conselho foi definido. 

As sessões de treinamento são organizadas em função da entrada de novos 

conselheiros. O programa inclui a revisão da estratégia e das atividades do Grupo e 

dos principais desafios em termos de crescimento, competitividade e inovação, bem 

como finanças, pesquisa e desenvolvimento, gestão de recursos humanos, contexto 

jurídico, governança corporativa, conformidade e organização geral das operações do 

Grupo. As sessões de formação são obrigatórias para os membros do Conselho, mas 

estão abertas para todos os diretores que desejam participar. Além disso, faz parte do 

programa de capacitação exigível de todos os conselheiros, visitar sites industriais ou 

de pesquisa pelo menos uma vez por ano. 

A cada 2 ou 3 anos, sob a direção do Presidente do Conselho de Administração 

e do Presidente do Comitê de Nomeação, os conselheiros realizam uma auto-

avaliação quanto a composição do Conselho, seu funcionamento, acesso a 

informações e interações com a administração. O Conselho de Administração também 

avalia os Comitês de Auditoria, de Finanças, de Remuneração e o Comitê de 

Nomeações quanto às suas composições e funcionamento. As recomendações do 

Conselho de Administração sobre possíveis melhorias são implementadas por cada 

comitê. 
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Os membros do Conselho de Administração também são avaliados por um 

consultor externo. Os resultados das avaliações são discutidos entre o Presidente do 

Conselho de Administração, o Presidente do Comitê de Nomeação, e o consultor 

externo. As conclusões e recomendações são apresentadas ao Conselho de 

Administração, que delibera sobre possíveis melhorias no final do processo de 

avaliação. 

Comitê de Auditoria: Seus membros devem, coletivamente, ser competentes 

na área de atuação da Companhia, bem como na gestão financeira, relatórios 

financeiros, contabilidade e auditoria, através de formação e experiência profissional 

adquirida. Pelo menos um Diretor independente deve ter especialização em assuntos 

de contabilidade e auditoria, e necessariamente o presidente do comitê deve ser um 

diretor independente. 

 Os principais deveres do Comitê de Auditoria incluem: 

1. Garantir a conformidade das demonstrações financeiras e das 

comunicações da Companhia (Holding) e do Grupo aos princípios 

contábeis geralmente aceitos (IFRS para o Grupo, lei contábil belga para 

Companhia); 

2. Acompanhamento da efetividade dos sistemas de controles internos e 

gerenciamento de riscos do Grupo; 

3. Examinar as áreas de risco que potencialmente podem ter um efeito 

relevante na situação financeira do Grupo; 

4. Verificar o escopo / programas e resultados da auditoria interna; 

5. Apresentar uma proposta ao Conselho de Administração sobre a 

nomeação do auditor externo; 

6. Examinar o escopo da auditoria externa e a forma como é implementado; 

7. Monitorar o escopo e a natureza dos serviços adicionais prestados pelo 

auditor externo. 

Comitê de Finanças: Provê opinião sobre questões financeiras, como os 

valores de dividendos, níveis de endividamento, cobertura de riscos cambiais, política 

de hedge, conteúdo de comunicação financeira, financiamento em grandes 

investimentos, etc. Também faz parte do escopo participar da elaboração dos 

comunicados de imprensa que anunciam os resultados trimestrais. 
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O Presidente do Conselho de Administração, o Presidente da Comissão 

Executiva e o Diretor Financeiro são, necessariamente, membros do Comitê de 

Finanças. Os membros do Comitê de Finanças devem ser qualificados na área de 

conhecimento através de formação acadêmica e experiência adquirida no curso de 

suas carreiras. 

Comitê de Remuneração: aconselha o Conselho de Administração sobre a 

política de remuneração e os níveis de remuneração dos membros do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva, e é informado anualmente sobre a 

remuneração da Administração Geral. Dá parecer ao Conselho de Administração e / 

ou ao Comitê Executivo sobre as principais políticas de remuneração do Grupo 

(incluindo planos de incentivo a longo prazo). Também prepara o relatório anual de 

remuneração. 

Comitê de Nomeações: dá parecer sobre as nomeações ao Conselho de 

Administração (Presidente, novos membros, renovações e Comitês), aos cargos do 

Comitê Executivo (Presidência e Membros) e aos cargos de Administração Geral. 

Comitê Executivo: É o principal órgão executivo de governança. É guiado pela 

estratégia geral definida pelo Conselho de Administração, dá forma à estratégia, 

orienta o portfólio de negócios do Grupo e garante que os objetivos de criação de valor 

sejam atendidos. Também é responsável por otimizar a alocação de recursos entre 

as unidades de negócios globais. O Comitê Executivo é coletivamente responsável 

pelo desempenho geral da Solvay e protege os interesses do Grupo. É formado por 

indicação do Conselho de Administração e tem os seguintes poderes: 

1. Gestão diária da Companhia; 

2. Supervisionar a boa organização e funcionamento da Companhia e das 

empresas do Grupo e assegurar a supervisão de suas atividades, em 

particular a introdução de um processo de identificação, gerenciamento 

e controle dos principais riscos; 

3. Manutenção de processo de gestão para encontrar e reter talentos e 

nomear executivos seniores para o Grupo (com exceção dos membros 

dos Comitês, Gerentes Gerais e Secretário Corporativo, para os quais o 

Conselho de Administração expressamente reserva o poder exclusivo 

de nomeação); 

4. Remuneração dos executivos seniores do Grupo (exceto a remuneração 

de seus próprios membros); 
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5. Decisões relativas a aquisições e desinvestimentos (incluindo 

propriedade intelectual), para os quais o valor máximo é fixado em € 50 

milhões (dívida e outros compromissos incluídos). O Conselho de 

Administração deve ser informado de qualquer decisão que implique 

montantes superiores a 10 milhões de euros; 

6. Decisões sobre despesas de investimento, para as quais o valor máximo 

é fixado em € 50 milhões. O Conselho de Administração deve ser 

informado das decisões que envolvam montantes superiores a 10 

milhões de euros; 

7. Decisões sobre transações comerciais substanciais e operações 

financeiras que não implicam qualquer alteração na estrutura financeira 

da Companhia e / ou do Grupo; 

8. Proposta ao Conselho de Administração, pela sua decisão, das 

principais políticas do Grupo, estabelecimento de outras políticas; 

9. Propostas ao Conselho de Administração para a sua decisão: 

a. Estratégias gerais (incluindo o efeito dessas estratégias sobre o 

orçamento, o plano e a alocação de recursos) e políticas gerais 

do Grupo, em particular no que se refere à remuneração, 

programa de investimento anual e pesquisa e levando em 

consideração o modelo de desenvolvimento sustentável e os 

objetivos adotados pela Grupo, 

b. Orçamento, incluindo investimentos, e objetivos financeiros, 

c. Nomeação para cargos de Gerente Geral e cargo de Secretário 

Corporativo, 

d. Organização geral da Companhia e / ou do Grupo, 

e. Grandes transações financeiras que modificam a estrutura 

financeira da Companhia e / ou do Grupo, 

f. Demonstrações financeiras periódicas consolidadas e 

demonstrações financeiras da Solvay SA (consolidado trimestral 

apenas, 6 meses e anual), bem como comunicações 

relacionadas; 

10. Implementação de decisões do Conselho de Administração; 
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11. Submissão ao Conselho de Administração de todas as questões que 

pertençam à sua competência e relatórios regulares sobre o exercício 

de sua missão. 

Todos os comitês permanentes (Finanças, Auditoria, Remuneração e de 

Nomeações), regularmente (pelo menos a cada dois ou três anos), reexamina suas 

normas internas, avalia sua própria eficácia e recomenda ao Conselho de 

Administração qualquer melhoria considerada necessária. 

Agenda positiva entre o Conselho de Administração e o Comitê 

Executivo: Ocorre diálogo regular e construtivo entre o presidente do Conselho de 

Administração da Solvay e o presidente do Comitê Executivo e CEO, que 

desempenha papel na consecução de harmonia e coordenação. Essa prática 

aprimora a partilha de informações e incorpora a importância da colaboração ao mais 

alto nível. 

De acordo com o Relatório Integrado anual, as seguintes medidas foram 

introduzidas para conseguir isso: 

1. Os dois presidentes se reúnem sempre que necessário em assuntos de 

interesse comum, além de uma reunião mensal para revisar relatórios 

financeiros. 

2. O Diretor Presidente é membro do Conselho de Administração e é 

responsável por apresentar as propostas do Comitê Executivo ao 

Conselho. 

3. O Presidente do Conselho de Administração tem acesso a todas as 

informações necessárias para exercer sua função. 

 

4.1.1.2 Órgãos de Gestão 

 

Os órgãos de gestão dizem respeito às lideranças dos negócios globais, ao 

Conselho de Liderança e ao Comitê de Gestão.  

As unidades de negócios globais são geridas com ampla autonomia para 

decisão e desenvolvimento dos seus negócios. Seus projetos e iniciativas são 

desafiados pelo Comitê Executivo e revisados pelo Conselho de Administração. 

O Conselho de Liderança e o Comitê de Gestão coordenam fóruns para os 

líderes dos negócios globais, de Funções e de Regionais para compartilhar e 
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desenvolver ideias estratégicas e fornecer contribuições operacionais essenciais para 

o Comitê Executivo sobre iniciativas e projetos de transformação no Grupo. 

O Comitê de Gestão é composto por sete Chefes de negócios globais e 

funções, além dos membros do Comitê Executivo, e se reúne trimestralmente. Ele 

contribui para definir a estratégia e gestão de portfólio do Grupo, liderar as políticas 

de sustentabilidade e acompanhar o progresso em direção a objetivos extra-

financeiros, bem como a alocação de recursos. 

A Equipe de Liderança é composta por presidentes de negócios globais, 

Gerentes Gerais de Funções e Presidentes de Regionais. 

 

4.1.1.3 Fundamentos que Embasam as Ações 

 

Os fundamentos elencados como guias para as ações dos colaboradores são 

agrupados em três categorias: Frameworks de referência, Sistema de gestão de 

riscos, e Remuneração equilibrada. 

Os frameworks de referência dizem respeito ao código de conduta, modelos de 

pessoas e de gestão, e Solvay Way. 

O código de conduta, tal como é descrito no próprio documento, é baseado nos 

valores do grupo e estabelece os princípios que devem ser seguidos quando os 

colaboradores se deparam com decisões difíceis. O documento estabelece um fluxo 

(figura 08) para guiar o processo de decisão do colaborador, que passa por uma 

hierarquia de validações, que considera a legalidade da ação, a concordância com as 

políticas internas (incluindo o que está disposto no código de conduta) 

 

FIGURA 08 – FLUXO APRESENTADO NO CÓDIGO DE CONDUTA QUE ORIENTA A 
TOMADA DE DECISÕES 

 
FONTE: SOLVAY (2015) 
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Os temas abordados pelo código de conduta são: 

1. Ética e integridade no ambiente de trabalho 

a. Define a necessidade por parte do colaborador em conhecer e 

cumprir as regras para saúde e segurança no ambiente de 

trabalho 

b. Orienta sobre o comportamento adequado quanto à defesa de 

igualdade de oportunidade e não discriminação de qualquer 

natureza 

c. Desaprova o assédio de qualquer natureza, e estabelece 

exemplos para identificá-los 

d. Incentiva o diálogo aberto com os empregados 

e. Orienta sobre privacidade de dados 

f. Estabelece parâmetros para identificação de casos em que há 

conflito de interesse, e como agir na identificação de um caso 

g. Estabelece orientações sobre o uso aceitável de recursos da 

empresa para fins particulares 

h. Orienta que a comunicação com o público externo deve seguir 

todos os aspectos do código de conduta 

2. Ética e integridade ao fazer negócios: 

a. Orienta sobre os a transparência e integridade, e exigências 

regulamentares que devem ser verificadas no que concerne à 

contabilidade e registros financeiros 

b. Estabelece os padrões de comportamento esperados tendo em 

vista o conhecimento de informações privilegiadas 

c. Estabelece os padrões de comportamento esperados no 

tratamento de informações confidenciais 

d. Orienta acerca da competição justa (tratando-se de clientes, 

fornecedores e parcerias) 

e. Orienta sobre aspectos a serem observados no comércio 

internacional e sobre os comportamentos exigidos dos 

fornecedores 

f. Orienta sobre o comportamento adequado no que concerne 

doação e recebimento de presentes 

3. Ética e integridade na sociedade como uma empresa cidadã 
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a. Esclarece quais são os compromissos da Solvay, como 

organização, com a sociedade 

b. Orienta sobre a observância dos direitos humanos 

c. Orienta sobre atividades beneficentes e filantropia 

d. Esclarece acerca da proibição de contribuições corporativas para 

fins políticos 

4. Ferramentas para comunicação de eventos que ferem o código de 

conduta 

a. Orienta sobre a utilização das linhas de comunicação de eventos 

de conduta e sobre o anonimato e asseguração de não retaliação 

5. Treinamentos sobre o código de conduta 

a. Esclarece sobre os canais disponíveis para capacitação acerca 

do código de conduta 

b. Esclarece sobre a estrutura independente que trata de 

compliance no grupo 

c. Esclarece sobre a intolerância acerca do não cumprimento do 

código, e das punições decorrentes do não cumprimento 

 

 O código provê ao colaborador meios que permitem contextualizar possíveis 

eventos relacionados à conduta, e dá parâmetros genéricos para julgar se o evento é 

ou não algo que infringe o código de conduta. Como exemplo, o segmento que 

descreve o comportamento esperado de colaboradores com acesso a informações 

privilegiadas: 

 

Os empregados que tiverem acesso a informações privilegiadas não 
poderão comprar ou vender ações baseados nessas informações ou 
transmiti-las a quem negocia esses papéis. Isso diz respeito a ações 
da Solvay, de empresas pertencentes ao grupo Solvay e de terceiros. 
Informação privilegiada significa toda informação que ainda não se 
tornou pública e que, se fosse tornada pública, poderia ter algum 
impacto significativo no preço das ações. A Solvay se opõe fortemente 
a toda forma de informação privilegiada e todos os seus empregados 
terão de obedecer rigorosamente à política do Grupo aplicável a este 
tema. (SOLVAY, 2015) 

 

Os modelos de pessoas e gestão, por sua vez, são as ferramentas do Grupo 

Solvay para especificar o modo como as atividades organizacionais devem ser 
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desenvolvidas pelos colaboradores e especificar quais são os compromissos que o 

Grupo assume publicamente. O modelo é traduzido em estruturas internas orientadas 

à estimulação dos comportamentos desejados (tal como programa de avaliação de 

desempenho) e em documentos de orientação, conforme demonstrado na figura 09, 

que descreve como o modelo de gestão e o modelo de pessoas são convertidos em 

4 grupos de competências comportamentais: Foco no cliente, Empoderamento e 

Responsabilidade, Inovação colaborativa, e Desenvolvimento de pessoas. 

 

FIGURA 09 – MODELO DE PESSOAS E GESTÃO 

FONTE: Modelo de competências comportamentais 

 

As competências organizacionais são descritas pelo Grupo da seguinte forma: 

Foco no cliente: Remete ao desejo de construir relacionamentos mutuamente 

benéficos através da compreensão real das demandas e necessidades dos clientes e 

para convencer o cliente da solução ideal.  

Empoderamento e Responsabilidade: Descrevem o impulso para realizar 

objetivos desafiadores, dando responsabilidades às pessoas, inspirando e liderando, 

e assumindo a responsabilidade de definir e atingir objetivos altamente exigentes para 

si mesmo. 
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Inovação colaborativa: Apoio a inovação, mantendo a mente aberta em 

relação ao mundo, pensando fora da caixa e criando alianças frutíferas com parceiros 

internos e externos. 

Desenvolvimento de pessoas: Descrevem o impulso para aproveitar as 

oportunidades para crescer as pessoas e desenvolver-se confiando em uma boa visão 

sobre os próprios pontos fortes e aceitando as próprias necessidades de 

desenvolvimento. 

O quadro 14 abaixo demonstra com exemplos os comportamentos que o Grupo 

Solvay considera adequados para cada uma das competências, e justifica o motivo 

pelo qual são considerados adequados. 

 

QUADRO 14 – EXEMPLOS DE COMPORTAMENTOS ESPERADOS PARA CADA UMA 
DAS “COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS” DO GRUPO 

Competência 
Comportamento demonstrado, 
conforme descrito por um 
colaborador 

Justificativa para ser 
considerado como 
comportamento 
adequado 

Foco no Cliente 

“Este cliente em particular estava tendo 
problemas financeiros e eu tinha 
desenvolvido um relacionamento 
próximo com ele ao longo dos anos 
como amigo, associado de negócios e 
vendedor. Ele valorizou minha opinião 
com base nesse relacionamento. Eu 
estava trabalhando com ele há vários 
anos e tentando realinhar seu negócio e 
ajudá-lo a se adaptar às mudanças nas 
condições do mercado. Ele era 
predominantemente uma operação de 
atacado. 
Convenci-o de que ele deveria 
concentrar seus esforços no varejo, 
talvez eliminar algumas rotas não 
lucrativas, agilizar seus negócios e 
concentrar-se onde ele poderia obter o 
maior lucro.” 

Ele ganhou a confiança do 
cliente para orientá-lo em 
suas escolhas. Ele envolve-
se no processo de decisão 
do cliente. Ele atua na 
perspectiva de um 
benefício mútuo em longo 
prazo 

Inovação 
Colaborativa 

“Eu conheci essa pessoa em uma 
conferência e decidi telefonar. Eu 
realmente queria entender o negócio e 
ele estava por perto há vinte anos. 
É por isso que eu liguei para ele, para 
ver o que ele estava pensando: Que tipo 
de produtos você produz? Como você 
os produz? Quanto custa isso? Como é 
o mercado? O que você já está 
fazendo? As concentrações que 
aceitamos na nossa água são 
aceitáveis?” 

Ele desenvolveu uma rede 
de relacionamento 
encarregada de coletar 
informações. Ele observa e 
aprende com elementos 
tanto de dentro quanto de 
fora da empresa. 
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Competência 
Comportamento demonstrado, 
conforme descrito por um 
colaborador 

Justificativa para ser 
considerado como 
comportamento 
adequado 

Empoderamento 
e 
responsabilidade 

“Eu detalhei o impacto dos custos para 
a corporação e estabeleci o retorno. 
Enquanto o custo inicial era mais do que 
estávamos pagando atualmente, depois 
de dois anos começamos a economizar 
dinheiro. Após quatro anos, vamos 
economizar uma quantidade substancial 
de dinheiro, como 20 por cento menos 
do que pagamos atualmente. O 
cronograma de retorno para mudar para 
o novo sistema foi um plano de sete 
anos em que a empresa nunca 
precisaria pagar um centavo de seu 
próprio bolso. Todo o dinheiro poderia 
vir diretamente das economias de 20% 
do novo sistema.” 

Ele leva em conta o longo 
prazo para calcular os 
riscos. Ele cria as 
condições para ter sucesso 
e os meios para alcançá-
los. 

Desenvolvimento 
de pessoas 

“Eu sabia que fazer o movimento seria 
um grande risco para minha carreira, 
mas eu tinha que fazer isso por mim 
mesmo. Era uma situação em que eu 
não conhecia as pessoas ou tinha a 
experiência que tinham na área, e eu as 
liderei. 
Eu queria ampliar as minhas habilidades 
como gerente. Foi o a oportunidade que 
eu estava procurando.” 

Ele mostra autoconfiança 
em seu julgamento e em 
suas faculdades. Ele sabe 
que ele é capaz de 
enfrentar situações difíceis. 

FONTE: Criado pelo autor com base em entrevistas e modelo de pessoas e gestão, 
SOLVAY (2015) 

 

O sistema de avaliação de riscos - aprovado pelo Conselho - ajuda o Grupo a 

atingir seus objetivos de negócios, ao mesmo tempo que persegue seus ambiciosos 

objetivos extra-financeiros e permanece em conformidade com as leis, regulamentos 

e o Código de Conduta da Solvay. O processo estabelecido contempla 4 fases: 

Análise de Riscos, Decisão sobre como gerenciar os riscos críticos, Implementação 

de ações para gerenciamento de riscos, Monitoramento, conforme demonstrado na 

figura 10: 
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FIGURA 10 – FASES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

 
FONTE: Solvay (2016) 

 

A avaliação de risco está relacionada à criação de valor curto, médio e longo 

prazo e é considerada no contexto da sustentabilidade. Dois dos quatro tipos de 

impactos que são usados para avaliar os riscos do Grupo refletem são fundamentados 

em questões extra-financeiras: o impacto sobre as pessoas e impacto sobre o meio 

ambiente. Os outros dois - impacto econômico e impacto na reputação - se relacionam 

com o desempenho operacional e financeiro do Grupo. De acordo com os objetivos 

estratégicos da Solvay, os riscos são categorizados da seguinte forma: "riscos 

principais" (avaliado como o mais crítico), "riscos emergentes" e "outros riscos". 

A figura 11 demonstra os riscos identificados pela Solvay para o ano de 2016: 

 

FIGURA 11 – RISCOS MONITORADOS PELA SOLVAY NO RELATÓRIO DE 2016 

 
FONTE: Solvay (2016) 

MONITORAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE 
GERENCIAMENTO DE RISCOS

DECISÃO EM COMO GERENCIAR 
RISCOS CRÍTICOS

ANÁLISE DE RISCOS

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DA SOLVAY

Criticidade Risco Tendência

Alta

Moderada para alta

Moderada

Acidentes de transporte

Segurança

Mudança climática*

Uso de produtos químicos

Ética e compliance

Proteção da informação e cyber-risco

Segurança industrial

Estratégia ambiental*

*Risco emergente: riscos recém desenvolvidos ou em modificação que podem ter, no longo prazo, impacto significante que precisará ser revisado no futuro.
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De acordo com a avaliação de 2016, os riscos de atendimento de compliance 

e ética não estão classificados como altos. 

O processo de gestão de risco é descentralizado e depende em grande parte 

das contribuições dos líderes de unidades globais e funções. A figura 12 demonstra o 

processo e os stakeholders envolvidos nesta atividade. 

 

FIGURA 12 - STAKEHOLDER ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 

 
FONTE: Solvay (2016) 

 

A remuneração dos colaboradores, incluindo o CEO, está ligada a 

implementação bem sucedida das estratégica corporativa, e o cumprimento dos seus 

objetivos para o ano. 

De acordo com o Relatório Integrado Anual (2016), a remuneração de todos os 

colaboradores está vinculada ao desempenho da Solvay através de um incentivo de 

curto prazo para gerentes ou um Plano Global de Desempenho Compartilhado para o 

restante dos colaboradores.  

Descritos os elementos da Governança Corporativa do Grupo Solvay, a figura 

13 apresenta um resumo dos aspectos identificados, organizados de acordo com o 

modelo apresentado na figura 06. 

 

UNIDADES DE 
NEGÓCIOS 
GLOBAIS

FUNÇÕES CONSELHO DE 
LIDERANÇA

COMITÊ DE 
RISCOS DO 

GRUPO

COMITÊ 
EXECUTIVO

BOARD DE 
DIRETORES

DEPARTAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS

• Revisa e atualiza suas próprias
matrizes de riscos

• Define ‘donos dos riscos’ para 
liderar a mitigação dos riscos
mais críticos

Identifica a 
lista dos riscos
do Grupo – os
mais críticos –

para serem
tema para 

uma análise
mais profunda

Decide acerca
e monitora os

riscos do 
Grupo

Cada um 
desses riscos
do Grupo é
patrocinado

por um 
membro do 

comitê
executivo

Acompanha e 
endossa

Suporta e coordena o gerenciamento de riscos pelo Grupo
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FIGURA 13 – RESUMO DOS ELEMENTOS DE GC DO GRUPO SOLVAY, DE ACORDO 
COM O MODELO ADOTADO  

 
FONTE: Criado pelo autor 

 

Com os aspectos identificados é possível verificar que os elementos da GC 

estão constituídos em três pilares: Órgãos de Governança, Órgãos de Gestão, e 

Fundamentos que embasam as ações. Os fundamentos fornecem os princípios para 

ação considerada como correta dentro do Grupo, e dessa forma são insumos para 

ação tanto dos órgãos de governança quanto para ação dos órgãos de gestão. Os 

órgãos de governança são incumbidos de definir políticas e estratégias para Grupo, 

enquanto os órgãos de gestão são incumbidos pela execução das políticas e 

estratégias.  

Os órgãos de gestão são demandados a participarem da evolução do modelo 

de governança com proposições de melhorias. Os órgãos de governança, em 

específico o Conselho de Administração, tem incumbência de deliberar sobre as 

melhorias que serão implementadas no modelo de governança. 

SISTEMA	DE	GC

Framework	descrito	nas	regras	formais	de	GC	da	organização

Princípios	de	GC

Elementos	da	GC

Valores	éticos

Ambiente	externo
(Regras	formais	e	informais)

• IFRS
• Código	Belga
• International Integrated

Reporting Council (IIRC)
• Global	Reporting

Initiative (GRI)

Embasamento Implementação

Resumo	dos	elementos	da	GC,	em	linha	com	o	material	secundário	e	entrevistas

Órgãos	de	Governança:
• Conselho	de	Administração
• Comitês	(Auditoria,	Finanças,	

Remuneração,	de	Nomeação)
• Comitê	Executivo
• Agenda	positiva	entre	o	

Conselho	de	Administração	e	o	
Comitê	Executivo

Órgãos	de	Gestão:
• Conselho	de	Liderança
• Comitê	de	Gestão

Fundamentos	que	embasam	as	
ações:
• Framework	de	referência	

(Código	de	Conduta,	Modelos	
de	Pessoas	e	de	Gestão,	Solvay	
Way)

• Sistema	de	gestão	de	gestão	de	
riscos

• Remuneração	equilibrada	que	
incentiva	a	criação	de	valor

Shareholders
• Reuniões	de	Shareholders
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4.1.2 Princípios e valores da governança corporativa  

 

De acordo com o Relatório Integrado anual, o Grupo Solvay aplica os princípios 

de governança estabelecidos no código belga de 2009, e emprega em especial o 

princípio “cumpra ou explique”. Tendo por base essa diretriz, as regras do sistema de 

governança do Grupo não refletem à implementação ipsis litteris do código, mas 

reflete o emprego dos seus princípios na construção das estruturas e regras que 

melhor atendam as demandas estabelecidas no código. 

Com base no que expõe o Código Belga de 2009, os seguintes princípios 

precisam ser seguidos para a formatação do sistema de GC: 

1. A companhia deve adotar uma estrutura clara de governança 

corporativa. 

2. A companhia deve adotar um conselho de administração efetivo e 

eficiente que tome decisões de interesse corporativo. 

3. Todos os diretores devem demonstrar integridade e comprometimento. 

4. A companhia deve ter procedimentos rigorosos e transparentes para 

apontamento e avaliação do Conselho e dos seus membros. 

5. A companhia deve estabelecer comitês especializados. 

6. A companhia deve adotar uma estrutura executiva clara. 

7. A companhia deve remunerar diretores e executivos de maneira justa e 

responsável. 

8. A companhia deve estabelecer dialogo com acionistas e potenciais 

acionistas baseada no entendimento mútuo dos objetivos e 

preocupações. 

9. A companhia deve assegurar a divulgação adequada da sua governança 

corporativa. 

Com base na revisão da documentos secundários e entrevistas com os 

colaboradores do Grupo, foi possível compor o quadro 15 que relaciona os princípios 

que constam do código belga com os elementos da GC descritos na seção anterior. 
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QUADRO 15 – RELAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS DE GC DO GRUPO SOLVAY E OS 
PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA DO CÓDIGO BELGA 

 Elementos de GC 
da Solvay 

Princípios em que a 
implementação foi pautada 

Indícios da utilização dos 
princípios na 
implementação dos 
elementos de GC 

Ó
rg

ã
o

s
 d

e
 G

o
v
e
rn

a
n

ç
a
 

Conselho de 
Administração 

A companhia deve adotar uma 
estrutura clara de governança 
corporativa. 
 
A companhia deve adotar um 
conselho de administração 
efetivo e eficiente que tome 
decisões de interesse 
corporativo. 
 
Todos os diretores devem 
demonstrar integridade e 
comprometimento. 
 
A companhia deve ter 
procedimentos rigorosos e 
transparentes para 
apontamento e avaliação do 
Conselho e dos seus 
membros. 
 
A companhia deve remunerar 
diretores e executivos de 
maneira justa e responsável. 

As estruturas de governança 
são formalmente 
estabelecidas, divulgadas 
publicamente na cartilha de 
governança e relatório 
integrado anual. 
 
Os conselheiros passam por 
escrutínio do Comitê de 
Nomeação. 
 
As regras que regulam a 
formação do Conselho, sua 
remuneração, reuniões, 
avaliação e competência são 
divulgadas na cartilha de 
governança. 
 
São registradas minutas das 
atividades vinculadas ao 
Conselho, que são divulgadas 
publicamente. 
 
Foi estabelecido um Comitê 
de Remuneração, que tem 
papel consultivo acerca da 
remuneração justa e 
responsável dos diretores. 
 
Os conselheiros realizam auto 
avaliação e avaliação do 
conselho, e são avaliados por 
consultor externo e 
independente. 

Comitês 
especializados 

A companhia deve adotar uma 
estrutura clara de governança 
corporativa. 
 
A companhia deve estabelecer 
comitês especializados. 
 
Todos os diretores devem 
demonstrar integridade e 
comprometimento. 
 
A companhia deve remunerar 
diretores e executivos de 
maneira justa e responsável. 

Os comitês são formalmente 
estabelecidos e divulgados. 
 
A frequência e atendimento 
das reuniões de comitês são 
monitoradas e divulgadas no 
relatório integrado anual. 
 
Os diretores que compõem os 
comitês são avaliados pelo 
conselho e são exigidos a 
realizarem auto avaliação. 
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 Elementos de GC 
da Solvay 

Princípios em que a 
implementação foi pautada 

Indícios da utilização dos 
princípios na 
implementação dos 
elementos de GC 

Comitê executivo 

A companhia deve adotar uma 
estrutura executiva clara. 
 
Todos os diretores devem 
demonstrar integridade e 
comprometimento. 
 
A companhia deve remunerar 
diretores e executivos de 
maneira justa e responsável. 

O comitê é formalmente 
estabelecido e divulgado 
publicamente. 
 
Os poderes concedidos ao 
comitê e as regras que regem 
a sua atuação e a sua 
remuneração são divulgados 
na cartilha de governança. 

Agenda positiva 
entre Comitê 
Executivo e 
Conselho 

A companhia deve adotar um 
conselho de administração 
efetivo e eficiente que tome 
decisões de interesse 
corporativo. 

As unidades de negócios 
globais tiveram poder 
delegado (formalizado e 
divulgado na cartilha de 
governança) para decisão 
descentralizado, para 
aumentar a eficiência do 
processo e aumentar a 
performance do Conselho. 
 
Foram estabelecidas agendas 
mensais para integração do 
Comitê Executivo com o 
Conselho de Administração. 

Ó
rg

ã
o

s
 d

e
 G

e
s
tã

o
 

Conselho de 
Liderança 

A companhia deve adotar uma 
estrutura clara de governança 
corporativa. 

O Grupo concedeu autonomia 
para gestão e governança das 
unidades globais e funções, e 
estabeleceu conselho de 
liderança para discussão e 
compartilhamento de boas 
práticas internas, com o 
objetivo de assegurar que as 
definições do Conselho estão 
sendo seguidas. 

Comitê de Gestão 
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 Elementos de GC 
da Solvay 

Princípios em que a 
implementação foi pautada 

Indícios da utilização dos 
princípios na 
implementação dos 
elementos de GC 

F
u
n

d
a

m
e

n
to

s
 q

u
e
 e

m
b

a
s
a

m
 a

s
 a

ç
õ
e

s
 

Framework de 
referência (Código 
de Conduta, 
Modelos de 
Pessoas e de 
Gestão, Solvay 
Way) 

A companhia deve adotar uma 
estrutura clara de governança 
corporativa. 

O Grupo definiu publicamente 
nos manuais internos os 
comportamentos esperados 
dos colaboradores quanto à 
GC. 
 
Aspectos comportamentais 
relativos à GC são 
monitorados por meio de 
estrutura para avaliação de 
colaboradores. 
 
Foram definidos treinamentos 
para instruir os colaboradores 
acerca do comportamento 
adequado e acerca das fontes 
de referência que devem 
direcionar a ação no ambiente 
corporativo. 

Sistema de gestão 
de gestão de 
riscos 

A companhia deve adotar uma 
estrutura clara de governança 
corporativa. 

O processo de monitoramento 
de riscos foi formalmente 
definido e divulgado, e é 
conduzido de maneira 
transparente e colaborativa. 

Remuneração 
equilibrada que 
incentiva a criação 
de valor 

A companhia deve adotar uma 
estrutura clara de governança 
corporativa. 
 
A companhia deve remunerar 
diretores e executivos de 
maneira justa e responsável. 

As remunerações dos 
diretores integrantes dos 
comitês e Conselho são 
formalmente definidas e 
divulgadas na cartilha de 
governança. 
 
Os colaboradores são 
remunerados em função da 
implementação da estratégia e 
resultados do Grupo. 

S
h

a
re

h
o

ld
e
rs

 

Reuniões com 
Shareholders 

A companhia deve estabelecer 
dialogo com shareholders e 
potenciais shareholders 
baseada no entendimento 
mútuo dos objetivos e 
preocupações 

O Grupo definiu formalmente 
e publicou na cartilha de 
governança as regras que 
regem as reuniões com 
stakeholders. 

FONTE: Criado pelo autor 

 

Em adição aos elementos e princípios descritos no quadro 15, o princípio “A 

companhia deve assegurar a divulgação adequada da sua governança corporativa” é 

atendido com a divulgação do relatório integrado anual e da cartilha de governança. 
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Em linha com o modelo utilizado para descrição da GC, informações públicas 

e entrevistas com os colaboradores da Solvay, foi possível descrever a utilização do 

código belga, não como apanhado de regras, mas como princípios que sustentam a 

construção dos elementos de GC do Grupo. 

Para verificação dos valores atrelados aos princípios e elementos da GC, foram 

avaliados os documentos e o conteúdo dos discursos dos entrevistados. O quadro 16 

sintetiza os termos identificados.  

 

QUADRO 16 – VALORES VINCULADOS AOS PRINCÍPIOS E ELEMENTOS DE GC  
Valores de acordo com o que é identificado nos 
elementos analisados (documentos/entrevistas) 

Documentos/entrevistas C
o

m
u

n
ic

a
ç
ã
o
 

V
a

lo
ri
z
a
ç
ã

o
 d

o
s
 

c
o

la
b
o

ra
d

o
re

s
 

C
o

m
p

ro
m

e
ti
m

e
n
to

 c
o

m
 

c
o

m
p

lia
n
c
e
 

In
te

g
ri
d

a
d

e
 

A
c
c
o

u
n

ta
b

ili
ty

 

E
m

p
o
d

e
ra

m
e

n
to

 

T
ra

n
s
p
a

rê
n

c
ia

 

C
o

n
tr

ib
u
iç

ã
o
 p

a
ra

 a
 

s
o

c
ie

d
a

d
e
 

Código de conduta ✓ ✓ ✓ ✓       ✓ 

Cartilha de governança   ✓ ✓ ✓     ✓   

Relatório Integrado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Modelo de pessoas e gestão ✓ ✓     ✓ ✓ ✓   

Modelo de competências 
comportamentais 

✓ ✓ 
  

✓ ✓ ✓ 
  ✓ 

Código De Conduta de 
Fornecedores 

✓ 
  

✓ ✓ 
      ✓ 

Entrevistado 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Entrevistado 2 ✓ ✓ ✓   ✓ ✓     

Entrevistado 3 ✓   ✓ ✓    ✓     

Entrevistado 4 ✓ ✓ ✓ ✓    ✓     

Quantidade de vezes que o valor é 
referenciado 

9 8 8 8 5 7 4 4 

FONTE: Criado pelo autor 

 

No código de conduta, são identificados segmentos que descrevem os valores 

atrelados às descrições de comportamentos que são esperados dos colaboradores. 

Ao descrever suas políticas que estabelecem os compromissos externos, direitos 

humanos, contribuições políticas e causas beneficentes, por exemplo, o código às 

vincula ao valor: “A Solvay valoriza contribuições positivas para a sociedade” 

(SOLVAY 2015). Em outro exemplo, em que há a orientação acerca do cumprimento 
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dos aspectos de compliance, o código estabelece que “se você não está seguro em 

relação ao que fazer, contate o seu gestor ou as fontes indicadas no Código” (SOLVAY 

2015), e vincula a orientação ao valor defendido na organização: “A Solvay valoriza o 

seu compromisso com compliance (SOLVAY 2015). 

De mesma forma, nas entrevistas foi possível identificar os valores atestados 

no código de conduta, como no excerto: “cumprir as regras e legislações aqui é 

fundamental, isso não se questiona” e “sempre que alguém tem dúvidas, há vários 

canais com orientações, treinamentos, e pessoas que podem te auxiliar”, “aqui não 

tem mistério com a comunicação, todo mundo tem acesso a todo mundo, e é fácil 

conseguir orientação”. 

Tendo em vista o quadro 15 com a descrição das relações entre os elementos 

da Governança Corporativa do Grupo Solvay e os princípios do código belga que 

suportam a implementação dos elementos, e o quadro 16 com a descrição dos valores 

vinculados aos princípios e elementos da GC, a figura 14 apresenta um resumo dos 

aspectos identificados, organizados de acordo com o modelo apresentado na figura 

06. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 14 – RESUMO DOS ELEMENTOS E PRINCÍPIOS DE GC DO GRUPO SOLVAY, 
DE ACORDO COM O MODELO ADOTADO  
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FONTE: Criado pelo autor 

 

O diagrama descreve os elementos externos que tem influência sobre o 

sistema de GC, as legislações contábeis, e convenções de reporte adotadas pelo 

Grupo; os elementos da GC que são divulgados e visíveis no dia a dia, que são os 

órgãos de governança, órgãos de gestão, Fundamentos que embasam as ações e 

relações com Shareholders; os princípios do Código Belga, que suportam a 

implementação dos elementos de GC; e os valores de governança do Grupo, que 

embasam os princípios e elementos de GC. 

 

 

 

 

 

4.2 ASPECTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

SISTEMA	DE	GC

Framework	descrito	nas	regras	formais	de	GC	da	organização

Princípios	de	GC
• A	companhia	deve	adotar	uma	

estrutura	clara	de	governança	
corporativa.

• A	companhia	deve	adotar	um	
conselho	de	administração	efetivo	e	
eficiente	que	tome	decisões	de	
interesse	corporativo.

• Todos	os	diretores	devem	
demonstrar	integridade	e	
comprometimento.

• A	companhia	deve	ter	procedimentos	
rigorosos	e	transparentes	para	
apontamento	e	avaliação	do	
Conselho	e	dos	seus	membros.

• A	companhia	deve	estabelecer	
comitês	especializados.

• A	companhia	deve	adotar	uma	
estrutura	executiva	clara.

• A	companhia	deve	remunerar	
diretores	e	executivos	de	maneira	
justa	e	responsável.

• A	companhia	deve	estabelecer	
dialogo	com	shareholders e	
potenciais	shareholders baseada	no	
entendimento	mútuo	dos	objetivos	e	
preocupações.

• A	companhia	deve	assegurar	a	
divulgação	adequada	da	sua	
governança	corporativa.

Valores	éticos
• Integridade
• Transparência
• Valorização	dos	

colaboradores
• Comunicação
• Contribuição	para	a	

sociedade
• Comprometimento	

com	compliance
• Accountability
• Empoderamento

Ambiente	externo
(Regras	formais	e	informais)

• IFRS
• Código	Belga
• International Integrated

Reporting Council (IIRC)
• Global	Reporting

Initiative (GRI)

Embasamento Implementação

Resumo	dos	elementos	da	GC	e	Princípios,	em	linha	com	o	material	secundário	e	entrevistas

Elementos	da	GC

Órgãos	de	Governança:
• Conselho	de	Administração
• Comitês	(Auditoria,	

Finanças,	Remuneração,	de	
Nomeação)

• Comitê	Executivo
• Agenda	positiva	entre	o	

Conselho	de	Administração	
e	o	Comitê	Executivo

Órgãos	de	Gestão:
• Conselho	de	Liderança
• Comitê	de	Gestão

Fundamentos	que	embasam	
as	ações:
• Framework	de	referência	

(Código	de	Conduta,	
Modelos	de	Pessoas	e	de	
Gestão,	Solvay	Way)

• Sistema	de	gestão	de	gestão	
de	riscos

• Remuneração	equilibrada	
que	incentiva	a	criação	de	
valor

Shareholders
• Reuniões	de	Shareholders
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O Grupo Solvay expressa nos seus canais públicos de comunicação a relação 

dos aspectos de governança corporativa com a cultura organizacional que incentiva, 

como pode ser verificado em alguns excertos do relatório integrado anual: 

 

O time de Ética e Conformidade investiu esforços no programa anti-
corrupção, buscando incentivar a cultura de conformidade e 
integridade na Solvay. Esta ênfase foi endossada vigorosamente pelo 
nosso CEO e pelo comitê executivo e, como resultado, cada unidade 
de negócios global e cada função nomearam representante de 
compliance para articular a mensagem em toda a organização e 
incentivar a participação de treinamentos dos principais 
comportamentos exigidos dos funcionários da Solvay.  
[...] 
A cultura de responsabilidade da Solvay é parte de sua identidade 
histórica. A partir da sua criação, o Grupo foi pioneiro em várias 
iniciativas para beneficiar seus trabalhadores, incluindo a provisão de 
segurança social interna (1878), a adoção de uma jornada de trabalho 
de oito horas (1897) e o fornecimento de férias pagas (1913). Foi uma 
das primeiras empresas a envolver funcionários em diálogo social e 
criou uma forte cultura de segurança. Essas primeiras experiências 
foram formadoras para moldar os valores e o compromisso do Grupo 
com a responsabilidade social corporativa. Ao longo de seus 150 anos 
de história, a Solvay adaptou seu modelo de negócio para responder 
às tendências e preocupações societárias, refletindo seu espírito 
pioneiro. À medida que continua a se transformar, a Companhia é 
orientada pelo passado e está focada em criar um valor sustentável 
responsável.  
[...] 
Na Solvay, habilidades e comportamentos são adquiridos através de 
diversos tipos de ações de desenvolvimento: através da experiência, 
de outros (feedback e coaching), através de sessões de treinamento 
e auto-aprendizagem. O Grupo prevê uma cultura de desenvolvimento 
caracterizada por desafios, feedback e confiança. Esta é uma parte 
integrante do modelo de pessoas e gestão da Solvay. 
Os treinamentos e educação fornecidos pela Solvay estão integrados 
ao programa de gerenciamento de desempenho. Os planos de 
desenvolvimento individual são discutidos com os funcionários durante 
suas Avaliações de Desempenho, Desenvolvimento e Carreira e em 
reuniões de Desenvolvimento e Planejamento de Sucessão. 
(SOLVAY, 2016) 

 

Esta seção trata de entender os aspectos divulgados pelo Grupo e investigar 

os elementos da cultura com vistas na descrição de como ela se apresenta no Grupo 

Solvay para o que concerne a Governança Corporativa.  

Em linha com o modelo descrito no referencial teórico desta dissertação, a 

descrição dos aspectos da CO do Gupo Solvay foi realizada tendo como direcionador 

o diagrama exposto na figura 15, cujos aspectos que servem para descrição dos 
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elementos da cultura organizacional, para o que concerne a governança corporativa, 

foram destacados.  

 

FIGURA 15 – MODELO PARA DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS DA CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com base em Dauber et al. (2012) e Kooiman e  Jentoft 
(2009). 

 

Tendo em vista que o modelo proposto trata de descrever os elementos 

organizacionais e suas relações, e em decorrência disso a formação dos 

comportamentos que definem a cultura organizacional, antes de descrever os 

elementos na perspectiva da cultura, são apresentados os elementos organizacionais 

da forma como são categorizados e descritos pela própria Solvay. 

O Grupo Solvay é dividido em cinco componentes: O Conselho de 

Administração e os seus comitês especialistas, o Comitê Executivo, as Unidades de 

Negócios Globais, as Funções, a Secretaria Geral, e a Solvay Business Services 

(Centro de Serviços Compartilhados). 

O Conselho de Administração, conforme explorado na sessão que trata da 

descrição dos elementos da GC, é o mais alto órgão de administração da empresa. 

Cultura 
Organizacional

Estratégia Estrutura Operações

Pressupostos Valores defendidos Artefatos

Direcionamento Operacionalização
Padrões de 

comportamento

CULTURA ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE GC
Framework descrito nas regras formais de GC da organização

Princípios de 
GC

Elementos da GCValores éticos

Ambiente externo
(Regras formais e 

informais)

Embasamento Implementação

Parte do modelo que é escopo para descrição dos aspectos da cultura organizacional
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Ele reserva áreas chave e temas de interesse para decisão para os quais é a única 

instituição com autonomia, e delegou o restante dos poderes ao Comitê Executivo. O 

papel e a missão do Conselho, bem como a sua interação com o Comitê Executivo, 

estão sujeitos às regras e regulamentos específicos (publicados na cartilha de 

governança). O Conselho de Administração criou comitês consultivos de forma 

permanente: o Comitê de Auditoria, o Comitê de Finanças, o Comitê de Remuneração 

e o Comitê de Nomeação. 

O Comitê Executivo é um colegiado incumbido de tomar decisões para a gestão 

do Grupo, formando e preservando estratégia, valores e ativos, o que inclui a 

formulação e implementação de visão e objetivos estratégicos do Grupo. O Comitê 

também orienta o portfólio de negócios do Grupo e é responsável por cumprir os 

objetivos de criação de valor do Grupo. Também é sua incumbência o gerenciamento 

do desempenho dos líderes de Unidades de Negócios e Funções, alocando recursos 

do Grupo e governando as suas atividades. 

Cada membro do Comitê Executivo supervisiona vários líderes de Unidades de 

Negócios, Funções e Regionais, a quem desafiam, treinam e apoiam. Os membros 

do Comitê também supervisionam os principais projetos do Grupo e representam a 

Solvay externamente. 

O Comitê Executivo é apoiado pelo Conselho de Liderança, órgão responsável 

por reunir e compartilhar informações para alimentar as discussões e promover o 

alinhamento do Comitê, dos Presidentes das Unidades de Negócios, dos Gerentes 

Gerais das Funções, dos Presidentes Regionais e do Gerente Geral de Serviços 

Compartilhados da Solvay.  

As Unidades de Negócios Globais são unidades operacionais que atendem os 

mercados e clientes. São administradas globalmente com ampla autonomia para 

gerenciar e desenvolver seus negócios. 

As Funções de Negócios são responsáveis por propor e implementar políticas 

corporativas, e apoiar as Unidade de Negócios no atendimento dos seus objetivos. 

Como exemplo de Funções de Negócios, cita-se a área de Recursos Humanos, 

Finanças, Planejamento Estratégico, Comunicação, etc. 

A Secretaria Geral responsável pelo apoio administrativo e operacional ao 

Comitê Executivo, Conselho de Administração e Comitês. Garante a correta 

implementação da governança corporativa do Grupo e organiza a assembleia geral 

de acionistas. É o ponto de contato entre a Solvay e seus acionistas históricos da 
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família e também é responsável pela implementação da política de patrocínio 

corporativo e filantrópico, preservando o patrimônio histórico da empresa e 

organizando eventos relacionados. 

A Solvay Business Services (Centro de Serviços Compartilhados) é uma 

unidade encarregada de realizar atividades transacionais para assegurar a excelência 

operacional e competitiva do Grupo em relação a todos os principais processos 

administrativos. 

De modo geral, considerando os componentes que descrevem o Grupo quanto 

a sua organização e gestão, algumas características podem ser identificadas: 

1. O modelo operacional do Grupo é pautado na organização por Unidades 

de Negócios. 

2. O processo de decisão do Grupo tem duas camadas, a primeira 

constituída pelos líderes da Unidades de Negócios e Funções, e a 

segunda pelo CEO e Comitê Executivo. 

3. As decisões são descentralizadas e definidas localmente. 

4. Apesar da organização por Unidades de Negócios, as políticas são 

padronizadas, procedimentos e padrões, há trocas de boas práticas 

entre unidades, e a estratégia é definida em nível de Grupo. 

Tendo em vista o modelo operacional do Grupo e seus negócios, há um sistema 

de gestão posto em prática, e o modelo de pessoas, um contrato social estabelecido 

com os colaboradores, definindo como devem agir. 

O sistema de gestão visa capacitar as equipes e comprometê-las com objetivos 

tangíveis. Ele encoraja um mindset "orientado para o cliente", e se propõe a realizar 

os objetivos da organização através do empoderamento e responsabilidade, foco no 

cliente, Inovação colaborativa, excelência, e desempenho saudável do Grupo. 

O modelo de pessoas, que está alinhado com o código de conduta, dá aos 

colaboradores parâmetros para atuar como pessoas responsáveis. Com o modelo o 

Grupo busca promover relacionamentos baseados no diálogo, no respeito mútuo e na 

transparência. Também reconhece a importância do desenvolvimento constante de 

pessoas, a fim de garantir criar e manter as competências e habilidades adequadas 

para desenvolver negócios. 

Dadas as principais características de organização e gestão do Grupo, as 

seções seguintes tratam de descrever os elementos organizacionais para fins de 
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identificação e descrição da cultura organizacional. Inicialmente são explorados os 

padrões de comportamento identificados na organização, e como eles afetam as 

operações, e as estruturas relacionadas com tais operações. Posteriormente será 

explorada a estratégia estabelecida no Grupo para GC, e as suas influências na 

constituição das estruturas. Por último, serão descritas as crenças e valores 

fundamentais que compõem a cultura organizacional e direcionam a estratégia.  

 

4.2.1 Padrões de comportamento, estruturas e operações  

 

De acordo com Schein (2012), uma boa forma de iniciar o entendimento da 

cultura de uma organização é por meio do entendimento das funções de 

sobrevivência, ou seja, a forma como os integrantes do grupo social devem se 

comportar tendo em vista o objetivo de realizar a sua missão primária na organização; 

e as funções de integração interna, ou a seja, a forma como os integrantes do grupo 

social devem interagir no sentido de se manterem como organização. Tendo em vista 

o modelo utilizado para essa dissertação, representado na figura 06, o que recomenda 

Schein (2012) equivale a descrever os padrões de comportamento, influenciados 

pelas estruturas, que levam às operações da organização. 

Das entrevistas com os colaboradores do Grupo, pode-se extrair as seguintes 

descrições acerca dos três padrões de comportamento vinculados aos aspectos de 

governança corporativa: 

1. Os colaboradores são incentivados a encontrar os meios para resolver 

os problemas de negócios. A organização provê uma série de 

instrumentos, informações e canais, e cabe aos colaboradores utilizá-los 

para os fins necessários. 

2. As pessoas são acessíveis na Solvay. Qualquer pessoa pode ser 

acessada na organização quando o assunto é pertinente. Assuntos que 

envolvem múltiplas competências ou múltiplas áreas são tratados com 

celeridade. 

3. A integridade é valorizada e a conduta é levada a sério em todos os 

níveis. Os colaboradores têm referências, e exemplos do que fazer e o 

que não fazer. Comportamentos inadequados não encontram 

fundamento na falta de conhecimento.  
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Os padrões de comportamento direcionam a forma como as operações 

ocorrem, tendo em vista a configuração das estruturas e a influência do ambiente 

externo, que estabelece demandas que precisam ser cumpridas pela organização. 

Ambiente externo, operações, e estruturas do Grupo Solvay, considerando o escopo 

dessa dissertação, foram identificados na descrição dos elementos da governança 

corporativa. Os aspectos identificados foram utilizados para configurar o quadro 17. 

 

QUADRO 17 – RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURA, PADRÕES DE COMPORTAMENTO DE 
OPERAÇÕES NO GRUPO SOLVAY 

Estrutura Padrões de comportamento Operações 

Políticas internas pautadas 
em princípios e valores e 
com exemplos que 
contextualizam a aplicação. 

Os colaboradores são 
incentivados a encontrar os 
meios para resolver os 
problemas de negócios. A 
organização provê uma série 
de instrumentos, informações 
e canais, e cabe aos 
colaboradores utilizá-los para 
os fins necessários. 

Embasamento das 
decisões / decisões 
contextualizadas. 

Disponibilidade e 
transparência de informações 
nos instrumentos de 
comunicação da 
organização. 

Autonomia para agir 
dentro do que é 
estabelecido como 
correto. 

Comitês formais e informais 
para tomada de decisão. 

Trocas de informações 
para tomada de 
decisões. 

Política de meritocracia que 
leva em consideração as 
competências 
comportamentais. 

Iniciativa para resolução 
de problemas de 
negócios. 

Estruturas descentralizadas 
com autonomia para decisão 
local. 

As pessoas são acessíveis na 
Solvay. Qualquer pessoa pode 
ser acessada na organização 
quando o assunto é pertinente. 
Assuntos que envolvem 
múltiplas competências ou 
múltiplas áreas são tratados 
com celeridade. 

Constituição de Comitês 
formais e informais para 
resolução de problemas 
multidisciplinares. 

Comitês formais e informais 
para tomada de decisão. 

Celeridade nas 
decisões. 

Canais de comunicação para 
eventos de conduta. 

A integridade é valorizada e a 
conduta é levada a sério em 
todos os níveis. Os 
colaboradores têm referências, 
e exemplos do que fazer e o 
que não fazer. 
Comportamentos inadequados 
não encontram fundamento na 
falta de conhecimento. 

Aplicação dos manuais 
de compliance. 

FONTE: Criado pelo autor 

 

O quadro 16 demonstra as estruturas que foram implementadas para resolver 

problemas da organização vinculados a governança corporativa, sejam internos ou 

gerados pelo ambiente externo. A figura 16 sintetiza essa configuração. 
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FIGURA 16 – RESUMO DOS ARTEFATOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
FONTE: Criado pelo autor 

 

A estrutura estabelece limites em alguns aspectos e incentiva outros, moldando 

o campo de ação do grupo social. O resultado da ação do grupo social são as 

operações. Assim, o comportamento adotado é o resultante do que é necessário para 

resolver os problemas organizacionais moldado pela estrutura que está posta. Ou 

seja, a formação de comitês, decisão descentralizada, disponibilidade de recursos, e 

comunicação facilitada incentivam os colaboradores a atenderem os aspectos de 

governança (tanto internos quanto externos), adotando comportamento de assumir 

responsabilidade (autônomo), acessar outras pessoas e discutir os assuntos antes da 

tomada de decisões, e obedecer às regras definidas.  

 

 

4.2.2 Estratégia e Operacionalização   

 

De acordo com o relatório integrado anual, a Solvay tem como estratégia 

desenvolver-se como um fornecedor de soluções químicas multi-especialidade, 

Pressupostos Valores	defendidos Artefatos

Padrões	de	
Comportamento:
• Autonomia	e	

Accountability
• Acessibilidade
• Tratamento	íntegro

Cultura	
Organizacional

Estratégia

Estrutura
• Políticas
• Transparência	

das	
informações

• Comitês
• Meritocracia
• Estruturas	

descentraliza
das

• Canais	de	
comunicação

Operações:
• Decisões	

contextualizad
as

• Ação	
autônoma

• Troca	de	
informações

• Ações	céleres
• Comitês
• Aplicação	dos	

manuais

Direcionamento Operacionalização

CULTURA	ORGANIZACIONAL

Resumo	das	relações	entre	Estrutura,	Comportamento,	Operações	e	Ambiente	externo

Ambiente	externo
(Regras	formais	e	
informais)

• IFRS
• Código	Belga
• International

Integrated Reporting
Council (IIRC)

• Global	Reporting
Initiative (GRI)
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concentrando-se nas soluções inovadoras e sustentáveis, e aumentando o retorno 

para o acionista. O Grupo vê oportunidades no ambiente de negócios e está em 

posição e disponibilidade para rápida mudança (continuando com a estratégia de 

aquisição em novos mercados).  

O modelo de gestão é citado na estratégia publicada como ferramenta para 

entregar os resultados, em especial, em 2016, pela integração bem-sucedida com a 

Cytec, empresa adquirida do ramo aeroespacial. 

De acordo com Schein (2004), os valores defendidos, particularizados, para 

fins do modelo utilizado, na estratégia, dizem respeito a razão pela qual a organização 

age.  

Assim, se a organização das estruturas tem relação com a razão pela qual a 

organização age, as políticas, transparência nas informações, comitês, meritocracia, 

estruturas descentralizadas, e canais de comunicação tem relação com a disposição 

do Grupo em manter a estratégia de aquisições em atividades de negócios 

emergentes, implementando para isso formas de tornar as incorporações rápidas e 

eficientes. 

A figura 17 ilustra a relação da estratégia e operacionalização no contexto do 

modelo para descrição da cultura organizacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 17 – RESUMO DOS ARTEFATOS E VALORES DA CULTURA ORGANIZACIONAL 
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FONTE: Criado pelo autor 

 

Considerando como exemplos as aquisições da Cytec e Rhodia, O Grupo 

Solvay, com a estratégia de adquirir conhecimento e operação em novos negócios, 

incorpora empresas representativas no campo destes novos negócios. Para dar 

dinamismo às incorporações mantendo a rigorosidade vinculada aos aspectos de 

governança, estabelece estruturas que entregam a estratégia e cumprem os aspectos 

de governança. Neste sentido, faz a implementação (ou Operacionalização, tendo em 

vista os termos utilizados no modelo) das estruturas preconizando a padronização, 

flexibilização e delegação de poder. 

 

4.2.3 Cultura Organizacional e Direcionamento   

 

As crenças fundamentais, aquilo em que se acredita sem que os motivos sejam 

questionados dentro da organização, e pressupostos, aquilo que inconscientemente 

guia as ações na organização, são os aspectos mais profundos da cultura 

organizacional, de acordo com Schein (2004), e a forma que Schein (2012) sugere 

para entender tais elementos é pela identificação da convergência na motivação dos 

processos racionais. Ou seja, dadas as estruturas implementadas para atendimento 

Pressupostos Valores	defendidos Artefatos

Padrões	de	
Comportamento:
• Autonomia	e	

Accountability
• Acessibilidade
• Tratamento	íntegro

Cultura	
Organizacional

• Estratégia:
• Exploração	de	

atividades	de	
negócios	
emergentes

• Aquisições

Estrutura
• Políticas
• Transparência	

das	
informações

• Comitês
• Meritocracia
• Estruturas	

descentraliza
das

• Canais	de	
comunicação

Operações:
• Decisões	

contextualizad
as

• Ação	
autônoma

• Troca	de	
informações

• Ações	céleres
• Comitês
• Aplicação	dos	

manuais

Direcionamento

Operacionalização:
• Flexibilização	

das	estruturas
• Deleção	de	

poder
• Padronização

CULTURA	ORGANIZACIONAL

Resumo	das	relações	entre	Estratégia,		Estrutura,	Comportamento,	Operações	e	Ambiente	externo

Ambiente	externo
(Regras	formais	e	
informais)

• IFRS
• Código	Belga
• International

Integrated Reporting
Council (IIRC)

• Global	Reporting
Initiative (GRI)
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das estratégias, e dadas as facetas das estratégias, qual é o ponto de convergência 

que une aquilo que é implementado racionalmente. 

Em geral, os aspectos que constituem essa convergência, em linha com Schein 

(2012), então fundamentados na história da organização, incutidos dos ideais dos 

fundadores, e nas experiências que lograram resultados positivos e que ao longo do 

tempo se converteram em receita de sucesso. 

Resgatando o discurso dos colaboradores entrevistados nesta pesquisa e 

material secundário a que se teve acesso, alguns aspectos puderam ser identificados 

como ponto de convergência para aquilo que é racionalmente implementado no 

Grupo: 

1. Inovação como início da organização. 

2. Inovação como forma de buscar a sobrevivência no mercado. 

3. Pioneirismo em responsabilidade corporativa. 

4. Aquisições como forma de manter a organização inovadora. 

5. Comunicação e distribuição de poder como forma de sustentar as 

aquisições. 

O início da organização se constituiu com uma inovação no processo de 

produção de carbonato de sódio. Esse novo processo sustentou a organização nos 

seus primeiros anos de atividade, até que inovação foi novamente fundamento do 

sucesso da Solvay no período pós-guerra, com a diversificação do portfólio de 

produtos. 

Num período posterior, com nova demanda de inovar o portfólio, a aquisição foi 

a estratégia que se provou eficaz, e que foi confirmada em eventos de anos seguintes 

(inicialmente com as empresas Kali-Chemie, Salsbury, Duphar, e posteriormente com 

Rhodia e Cytec). 

Ao longo da história da Solvay, responsabilidade corporativa foi tida em conta. 

A partir da sua criação, o Grupo foi pioneiro em iniciativas para beneficiar seus 

trabalhadores, incluindo a provisão de segurança social interna (1878), a adoção de 

uma jornada de trabalho de oito horas (1897) e o fornecimento de férias pagas (1913). 

Foi uma das primeiras empresas a envolver funcionários em diálogo social e criou um 

forte senso de segurança. Essas primeiras experiências moldaram os valores e o 

compromisso do Grupo com a responsabilidade social corporativa. Ao longo de seus 
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150 anos de história, a Solvay adaptou seu modelo de negócio para responder às 

tendências e preocupações societárias, refletindo seu espírito pioneiro.  

A figura 18 descreve os aspectos da cultura organizacional do Grupo Solvay, 

tendo em vista a governança corporativa. 

 
FIGURA 18 – RESUMO DA CULTURA ORGANIZACIONAL DO GRUPO SOLVAY 

 
FONTE: Criado pelo autor 

 

Vista da perspectiva mais ampla, a relação entre os pressupostos, valores 

defendidos e artefatos descrevem os aspectos da cultura organizacional tendo em 

vista a governança corporativa.  

A filosofia inovadora, pautada em responsabilidade e 

comunicação/descentralização de poder direciona a operacionalização da estratégia. 

Desse modo, a estratégia de aquisição em mercados de interesse é operacionalizada 

levando em conta a flexibilização de estruturas, a delegação de poder para as gestões 

locais e a padronização de normas, políticas e processos.  

As estruturas, guiadas pelos elementos que as precedem, configuram um 

ambiente de regras definidas, em que os colaboradores têm ferramentas e autonomia 

para resolver os problemas de negócios, e em que os padrões de comportamento 

divulgados pela organização são recompensados.  

Pressupostos Valores	defendidos Artefatos

Padrões	de	
Comportamento:
• Autonomia	e	

Accountability
• Acessibilidade
• Tratamento	íntegro

Cultura	
Organizacional:
• Inovação
• Responsabilidade
• Comunicação	e	

delegação	de	
poder

• Estratégia:
• Exploração	de	

atividades	de	
negócios	
emergentes

• Aquisições

Estrutura
• Políticas
• Transparência	

das	
informações

• Comitês
• Meritocracia
• Estruturas	

descentraliza
das

• Canais	de	
comunicação

Operações:
• Decisões	

contextualizad
as

• Ação	
autônoma

• Troca	de	
informações

• Ações	céleres
• Comitês
• Aplicação	dos	

manuais

Direcionamento:
• Ser	inovador
• Ser	responsável
• Descentralizar

Operacionalização:
• Flexibilização	

das	estruturas
• Deleção	de	

poder
• Padronização

CULTURA	ORGANIZACIONAL

Ambiente	externo
(Regras	formais	e	
informais)

• IFRS
• Código	Belga
• International

Integrated Reporting
Council (IIRC)

• Global	Reporting
Initiative (GRI)
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As operações decorrentes da estrutura implementada são decisões pautadas 

nas regras, validadas com pares e com os riscos discutidos e avaliados. 

 

4.3 RELAÇÕES ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL E GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

 

O modelo utilizado para essa dissertação pressupõe relações entre o sistema 

de governança corporativa e a cultura organizacional. Tal como há uma hierarquia 

com níveis de abstração para o que compõe o sistema de governança, com aspectos 

que nascem na ideia do que é correto sob perspectiva ética, e derivam até a definição 

de regras e controles que devem guiar as ações do dia a dia para aquilo que é 

reconhecido como correto; há uma hierarquia com níveis de abstração na cultura 

organizacional, que partem dos pressupostos e vão até a constituição das estruturas 

e operações que são visíveis nos artefatos organizacionais.  

Mais do que a relação quanto a forma na constituição, a governança e a cultura 

compartilham os elementos organizacionais. As normas e controles que limitam ou 

incentivam o que pode ser feito no campo da governança constituem, na prática, 

elementos que influenciam o comportamento do grupo social na perspectiva da cultura 

organizacional, logo, são componentes da cultura. 

Tendo em vista o objetivo específico dessa pesquisa, cabe entender quais são 

as relações entre GC e CO, e se em tais relações, a cultura organizacional age como 

ferramenta para incentivar a adoção dos princípios da governança corporativa. 

A figura 19 demonstra as relações entre GC e CO, considerando o modelo 

utilizado para a pesquisa, e os aspectos já descritos tanto para GC quanto para CO. 

Neste sentido, o modelo propõe uma relação entre cultura organizacional 

(pressupostos e valores fundamentais) e valores éticos, entre estratégia e princípios 

de GC, e entre estrutura e operações e elementos de GC. 
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FIGURA 19 – RESUMO DOS ELEMENTOS E RELAÇÕES ENTRE GC E CO DO GRUPO 
SOLVAY 

 
FONTE: Criado pelo autor 

 

SISTEMA DE GC

Framework descrito nas regras formais de GC da organização

Princípios de GC
• A companhia deve adotar uma 

estrutura clara de governança 
corporativa.

• A companhia deve adotar um 
conselho de administração efetivo e 
eficiente que tome decisões de 
interesse corporativo.

• Todos os diretores devem 
demonstrar integridade e 
comprometimento.

• A companhia deve ter procedimentos 
rigorosos e transparentes para 
apontamento e avaliação do 
Conselho e dos seus membros.

• A companhia deve estabelecer 
comitês especializados.

• A companhia deve adotar uma 
estrutura executiva clara.

• A companhia deve remunerar 
diretores e executivos de maneira 
justa e responsável.

• A companhia deve estabelecer 
dialogo com shareholders e 
potenciais shareholders baseada no 
entendimento mútuo dos objetivos e 
preocupações.

• A companhia deve assegurar a 
divulgação adequada da sua 
governança corporativa.

Valores éticos
• Integridade
• Transparência
• Valorização dos 

colaboradores
• Comunicação
• Contribuição para a 

sociedade
• Comprometimento 

com compliance
• Accountability
• Empoderamento

Ambiente externo
(Regras formais e 
informais)

• IFRS
• Código Belga
• International

Integrated
Reporting
Council (IIRC)

• Global 
Reporting
Initiative (GRI)

Embasamento Implementação

Elementos da GC

Órgãos de Governança:
• Conselho de Administração
• Comitês (Auditoria, Finanças, 

Remuneração, de Nomeação)
• Comitê Executivo
• Agenda positiva entre o Conselho 

de Administração e o Comitê 
Executivo

Órgãos de Gestão:
• Conselho de Liderança
• Comitê de Gestão

Fundamentos que embasam as 
ações:
• Framework de referência (Código 

de Conduta, Modelos de Pessoas e 
de Gestão, Solvay Way)

• Sistema de gestão de gestão de 
riscos

• Remuneração equilibrada que 
incentiva a criação de valor

Shareholders
• Reuniões de Shareholders

Pressupostos Valores defendidos Artefatos

Padrões de 
Comportamento:
• Autonomia e 

Accountability
• Acessibilidade
• Tratamento íntegro

Cultura 
Organizacional:
• Inovação
• Responsabilidade
• Comunicação e 

delegação de 
poder

• Estratégia:
• Exploração de atividades de 

negócios emergentes
• Aquisições

Estrutura
• Políticas
• Transparência 

das 
informações

• Comitês
• Meritocracia
• Estruturas 

descentralizad
as

• Canais de 
comunicação

Operações:
• Decisões 

contextualiza
das

• Ação 
autônoma

• Troca de 
informações

• Ações céleres
• Comitês
• Aplicação dos 

manuais

Direcionamento:
• Ser inovador
• Ser responsável
• Descentralizar

Operacionalização:
• Flexibilização das 

estruturas
• Deleção de poder
• Padronização

CULTURA ORGANIZACIONAL

Relações entre governança corporativa e cultura organizacional
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Elementos da GC, estruturas e operações da CO são os aspectos mais 

superficiais e identificáveis na organização, ao ponto em que constatação dos 

elementos da GC no ambiente organizacional tratam apenas da verificação da 

existência daquilo que foi identificado nos documentos que descrevem a governança, 

o que ocorreu por meio das entrevistas com os colaboradores. Os seguintes aspectos 

foram verificados: 

▪ Comitês de tomada de decisão: De acordo com as entrevistas 

realizadas, a formação de comitês, formais ou informais, é comum no 

processo de tomada de decisões. O processo de decisões é 

descentralizado, de forma que há comitês decisores localizados nos 

negócios globais, com autonomias definidas na cartilha de governança. 

Os colaboradores são incentivados a compartilhar o risco e levar os 

tópicos conflituosos ao escrutínio dos stakeholders, desse modo, 

comitês informais ocorrem com muita frequência. Comitês também são 

formados em função do compartilhamento de boas práticas e 

monitoramento da performance dos gestores. 

▪ Políticas e manuais que definem o que pode e o que não pode ser 

feito na organização: Tendo em vista a abrangência global da atuação 

do Grupo, e a descentralização da gestão e da tomada de decisão, os 

princípios que definem o que pode e o que não pode ser feito são bem 

estabelecidos e divulgados.  Ainda, os colaboradores são submetidos 

aos processos formais de avaliação de desempenho que consideram os 

aspectos de compliance como métrica. 

A estratégia do Grupo Solvay, tal como é descrita na CO, por sua vez, não 

apoia diretamente os princípios descritos na GC, entretanto, isso não implica em 

assumir que a cultura organizacional é incompatível com os princípios da GC.  Há dois 

aspectos a serem considerados na descrição das relações dos princípios da GC com 

a CO.  

O primeiro é que apesar de responsabilidade corporativa fazer parte daquilo 

que é valorizado na organização, as entrevistas não apontam que a estratégia 

identificada na descrição dos aspectos culturais trata a responsabilidade corporativa 

como um fim, mas sim como ferramenta para implementar aquilo que é estratégico da 

forma correta, sob a perspectiva do que é correto de acordo com o mercado. Indícios 
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dessa configuração são os discursos dos colaboradores ao apontarem que “as regras 

são muito bem definidas, e estão lá para serem seguidas. A organização estabelece 

claramente o que e como fazer”. 

O segundo aspecto é que, muito embora os princípios de GC não estejam 

identificados como fim na estratégia, há aspectos que indicam a vontade de fazer o 

que é certo para a organização, como indica a mesma afirmação supracitada, 

capturada nas entrevistas. 

Assim, no contexto organizacional, o pensamento do grupo social é “sei que o 

Grupo está sujeito às legislações específicas, logo devo tê-las em consideração na 

execução das atividades”. Dessa forma a suposição de relação causal não é a “ação 

correta em função do que é entendido como correto pelos indivíduos na organização”, 

e sim a “ação correta em função de que os indivíduos entendem que devem agir 

aplicando as normas e regras que regulam a atividade da organização”. 

Na descrição da cultura organizacional, aquilo que foi identificado como 

crenças fundamentais e pressupostos converge para o que foi capturado na descrição 

dos valores que sustentam o sistema de GC, conforme pode ser visto no quadro 18. 

 

QUADRO 18 – VALORES FUNDAMENTAIS E PRESSUPOSTOS, E VALORES QUE 
SUSTENTAM O SISTEMA DE GC 

Crenças e 
Pressupostos 

Valores da GC do 
Grupo Solvay 

Afirmações dos colaboradores 

Responsabilidade 

Integridade 

"A responsabilidade é maior ainda. Preciso 
ter mais cuidado com o recurso da 
empresa, do que precisaria se o recurso 
fosse meu" 

Valorização dos 
colaboradores 

"Sustentabilidade é uma preocupação da 
Solvay desde sempre, mesmo antes desse 
termo existir" 

Comprometimento 
com compliance 

"Regra é regra!" 

Accountability 
"É minha responsabilidade saber! Eu sou 
dona do processo e tenho que ter subsídio 
para sustentar a minha opinião profissional" 

Contribuição para a 
sociedade 

"Sustentabilidade é uma preocupação da 
Solvay desde sempre, mesmo antes desse 
termo existir" 

Comunicação e 
delegação de poder 

Transparência 
"Não há agendas ocultas. O que é decidido 
está decidido, depois é só implementar" 
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Crenças e 
Pressupostos 

Valores da GC do 
Grupo Solvay 

Afirmações dos colaboradores 

Comunicação 
"Aqui todos têm acesso a todos" e "Quando 
não temos certeza do que fazer, sempre 
consultamos" 

Inovação Empoderamento 
"Temos todas as referências do que pode e 
o que não pode fazer, é nosso papel 
entender e correr atrás" 

FONTE: Criado pelo autor 

 

Dadas as descrições, por mais que os termos utilizados para cultura 

organizacional e governança corporativa não sejam os mesmos, as afirmações dos 

colaboradores indicam convergência de significação, e desse modo permitem concluir 

que no cerne da cultura há aspectos que sustentam o sistema de governança. 

Considerando os aspectos identificados na descrição da cultura organizacional, 

é possível concluir que a cultura, per se, mesmo que pautada em valores e princípios 

éticos, não é suficiente para assegurar que a operação da organização ocorrerá 

dentro dos limites daquilo que é considerado adequado, pois mais do que a boa 

vontade de fazer aquilo que é certo, é necessário ter conhecimento daquilo que é 

certo. 

As práticas de governança corporativa aceitas pelo mercado são fruto do 

trabalho conjunto de centenas de instituições, entre empresas, órgão reguladores, 

formadores de opiniões, governos, etc, e sintetizam o que é tido como instrumento 

eficaz para promover a boa governança, ou seja, constituem o estado da arte no que 

se refere ao conhecimento necessário para governar uma organização. A boa vontade 

de fazer o que é certo, potencialmente incutida pela cultura organizacional, não tem 

formas de incorporar tudo o que é necessário saber para fazer o que é certo.  

Logo, diferentemente ser fundamento para agir da maneira correta, a cultura 

organizacional, tal como se apresenta no Grupo Solvay, pode ser fundamento para 

buscar o conhecimento necessário para agir da maneira correta, e aplicá-lo nas 

atividades da organização. Neste processo, os indivíduos podem ou não fazer o juízo 

de valor acerca da regra que estão aplicando, e mesmo que não o façam, não 

deixaram de estar agindo em função da boa governança.  

Dessa forma, se a adoção dos princípios da governança corporativa está 

relacionada à ação do indivíduo pelo conhecimento e convencimento de que o 

princípio é a melhor forma de direcionar a sua ação na organização, a cultura 
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organizacional do Grupo Solvay age como ferramenta de incentivo para adoção dos 

princípios de governança. Isso porque, mais do que agir pelo convencimento de que 

o princípio é o direcionamento correto, os indivíduos aceitam que as práticas de 

governança já estão estabelecidas, descritas, publicadas e contam com material de 

suporte para aplicação, e agem com o objetivo de aplica-las, convencidos de que 

aplicar as práticas é o correto a ser feito a ser feito na organização. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa partiu de um problema que cada vez mais é tema de discussão 

no campo da governança corporativa e gestão empresarial, e tem relação com a 

efetividade dos sistemas de governança corporativa. Na atualidade são trazidos para 

discussão os casos de corrupção de grandes empresas brasileiras, com montantes 

desviados que perfazem um percentual significativo do PIB da nação. Na gestão se 

fala muito das regras que se aplicam, ou que deveriam ser aplicadas para coibir tais 

crimes, e nos fóruns menos corporativos se fala da generalização de uma sociedade, 

de um perfil comportamental habituado com os atos escusos e com a impunidade.  

Na tarefa de aproximar os dois campos, governança corporativa e cultura 

organizacional, a dissertação tratou da construção de um modelo que permitisse 

identificar os elementos da governança corporativa e as relações que podem ter com 

os aspectos que constroem a cultura organizacional. E almejando verificar se a cultura 

organizacional pode efetivamente ter relação com o sistema de governança 

corporativa, buscou-se observar tais relações em um estudo de caso do Grupo Solvay, 

que divulga seu posicionamento quanto à governança corporativa como pautado no 

que é a própria cultura organizacional do Grupo. 

Para descrever os elementos da governança corporativa e os aspectos da 

cultura organizacional do Grupo Solvay foram empregados, como procedimento de 

obtenção de dados e análise, a entrevista estruturada, e a captura de dados 

secundários disponíveis no site corporativo e ainda materiais obtidos durante as 

entrevistas com os colaboradores. A análise realizada foi qualitativa. 

Conclui-se que, muito embora o Grupo Solvay tenha uma estrutura de 

governança corporativa implementada, de alto grau de maturidade e que efetivamente 

esteja incorporada na ação dos gestores e colaboradores de modo geral, ela não se 

fundamenta na cultura organizacional. Diferente de construir um sistema partindo de 

princípios internos de ética na governança/gestão, o sistema se sustenta em princípios 

indicados pelo mercado, e suportados pela cultura que aceita os princípios de 

mercado como adequados para entregar a estratégia da organização. Neste sentido, 

apesar de a cultura organizacional não constituir lastro para definição dos princípios 

da governança corporativa, tem influencia fundamental na adoção e sustentação do 

sistema de governança corporativa adotado pelo Grupo. 
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O estudo de caso realizado, tem resultados relevantes e que podem ser 

empregados para evolução dos estudos e desenvolvimento de práticas no campo da 

governança corporativa, explorando os aspectos da cultura que permitem a 

implementação de um sistema efetivo de governança corporativa, ou os aspectos da 

cultura que podem inferir riscos na implementação do sistema de governança. 

Futuras pesquisas podem tratar de aplicar a análise em amostras amplas de 

organizações, incorporando ainda métodos que permitam tipificação da cultura, no 

intuito de identificar relações entre tipos de culturas organizacionais e características 

dos sistemas de governança. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM COLABORADORES 

 

Pergunta de 
Pesquisa 

Indicadores 
abordados 

Questionário para as entrevistas 

OE1.P1 - Quais 
são os 
fundamentos da 
GC do Grupo? 

- Sistema de GC 
- Elementos da 
GC 

OE1.P1.Q01 - Quais são os valores defendidos 
pela organização? 
OE1.P1.Q02 - Quais são os princípios de GC 
defendidos pela organização? 

OE1.P2 - Os 
elementos de GC 
publicados pelo 
Grupo são 
conhecidos pelos 
membros da 
organização? 

- Sistema de GC 
- Elementos da 
GC 

OE1.P2.Q01 - Quais são os canais de 
divulgação dos materiais relativos à GC do 
Grupo Solvay? 
OE1.P2.Q02 - Há algum tipo de programa para 
que os materiais de GC sejam de conhecimento 
dos colaboradores do Grupo Solvay? 
OE1.P2.Q03 - Há instrumentos para avaliar os 
colaboradores quanto à aplicação dos 
elementos de GC? 

OE2.P1 - Quais 
são os elementos 
relevantes de GC 
que tem influência 
na execução 
diária das 
atividades dos 
colaboradores da 
organização? 

- Elementos da 
GC 

OE2.P1.Q01 - Tendo em vista o seu escopo de 
atuação dentro do Grupo Solvay, quais são os 
elementos da GC relevantes para as suas 
atividades? 
OE2.P1.Q02 - Quais são os 
documentos/manuais/instruções que dão 
suporte às atividades vinculadas à sua área, no 
que concerne à GC? 

OE2.P2 - De que 
forma os 
elementos de GC 
são expostos aos 
colaboradores? 
(cartilha de regras 
/ princípios com 
exemplos de 
aplicação) 

- Elementos da 
GC 
- Princípios de GC 

OE2.P2.Q01 - De que forma as orientações 
vinculadas à GC são estruturadas? Cartilha com 
regras específicas/Princípios com exemplos de 
aplicação?  
OE2.P2.Q02 - Como as orientações são 
aplicadas no dia a dia? É possível resgatar 
exemplos vinculados às atividades da sua área? 
OE2.P2.Q03 - É possível resgatar casos da sua 
área de atuação em que tenha havido algum 
conflito relativo aos temas de GC? Como o 
conflito foi resolvido? 

OE3.P1 - Quais 
são os aspectos 
culturais 
divulgados pelo 
Grupo Solvay em 
seus canais 
públicos de 
comunicação? 

- Cultura 
Organizacional 

OE3.P1.Q01 - Como a cultura organizacional do 
Grupo Solvay é descrita pelo próprio Grupo? 
OE3.P1.Q02 - Na sua percepção, a cultura 
organizacional do Grupo é de fato como é 
descrita? 
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Pergunta de 
Pesquisa 

Indicadores 
abordados 

Questionário para as entrevistas 

OE3.P2 - Quais 
são as "Funções 
de Sobrevivência" 
vinculadas à GC 
(SCHEIN, 2012)? 
- o que cada 
grupo social deve 
fazer para 
sobreviver na 
organização 
(considerando 
seus vários 
ambientes) e 
executar seu 
objetivo primário 

- Padrões de 
comportamento 

OE3.P2.Q01 - Se você fosse dar um (ou mais) 
conselho(s)  a um novo colaborador da sua 
área, que conselho(s) seria(m) esse(s) em 
relação ao que é necessário saber/fazer no que 
concerne à GC para se manter na organização e 
realizar o objetivo primário da sua função? 

OE3.P3 - Quais 
são as "Funções 
de Integração 
Interna" (SCHEIN, 
2012)? - O que 
cada grupo deve 
fazer para  

- Padrões de 
comportamento 

OE3.P3.Q01 - Se o conselho fosse em relação 
ao que é necessário para manter a integração 
interna com as demais áreas da organização, 
ainda no que concernem os aspectos da GC, 
que conselho(s) seria(m) esse(s)? 

OE3.P4 - Os 
elementos 
relevantes de GC 
divulgados pelo 
Grupo são 
reconhecidos e 
praticados pelos 
membros da 
organização? 

- Artefatos 
- Operações 
- Estruturas 

OE3.P4.Q01 - Dados os padrões de 
comportamento para "sobrevivência" e 
"integração" na organização, de que forma os 
seguintes aspectos são postos em prática: 
- código de conduta 
- Políticas anti-corrupção 
OE3.P4.Q02 - Considerando o seu escopo de 
atuação e a GC, que tipo de ações são 
recompensadas, e que tipos de ações são 
reprimidas? 
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Pergunta de 
Pesquisa 

Indicadores 
abordados 

Questionário para as entrevistas 

OE3.P5 - Quais 
são os princípios 
de GC 
(racionalizações 
que dão sentido 
aos elementos da 
GC) de acordo 
com os 
colaboradores da 
organização? 
Qual é a 
racionalização 
que justifica as 
funções de 
sobrevivência e 
integração? 

- Valores 
Defendidos 
- Estratégia 
- 
Operacionalização 

OE3.P5.Q01 - De que forma o "Solvay Way" 
orienta as ações dos colaboradores para o que 
concerne à GC? 
OE3.P5.Q02 - Como funciona o processo de 
tomada de decisão dentro do Grupo? As 
decisões são centralizadas ou 
descentralizadas? O que ocorre quando 
decisões são tomadas em desacordo com o 
modus operandi estabelecido no grupo? 
OE3.P5.Q03 - Que tipo de comportamento é 
incentivado, e que tipo de comportamento é 
punido na organização? Pode resgatar algum 
exemplo de cada caso? 
OE3.P5.Q04 - Aspectos comportamentais são 
levados em consideração na avaliação de 
desempenho de colaboradores? Se sim, como 
são considerados?   

 


