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RESUMO 

 

A presente pesquisa apresenta um olhar para a sustentabilidade, pela 

perspectiva de um dos princípios da governança corporativa, o compliance, 

utilizando como contexto a realidade brasileira. O Brasil vive um momento 

em que a corrupção e a falta de conformidade às leis que regem a boa 

convivência e a ética são assuntos corriqueiros em reuniões de conselhos, 

diretorias, entre colaboradores e isso se estende para a sociedade. Neste 

cenário, é pertinente discutir como a conformidade no cumprimento de 

normas reguladoras expressas nos estatutos sociais, nos regimentos 

internos e nas instituições legais do país podem auxiliar uma organização a 

ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. A 

metodologia adotada contém abordagem qualitativa, com estudo de caso 

na empresa Siemens do Brasil e os achados demonstram que o processo 

da busca de melhores práticas de compliance na organização estudada se 

fortaleceu com a aceitação e a consciência dos erros do passado. A 

transformação dos equívocos da Siemens do Brasil em aprendizado e o 

desejo de construir uma nova história legitima objetos sociais em direção à 

sustentabilidade, por meio do compliance, consideradas as dimensões 

econômica, social e ambiental. 

Palavras-chave: Governança Corporativa. Sustentabilidade. Compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study presents a look at sustainability from the perspective of one of 

principles of corporate governance, compliance, using the Brazilian scenario as 

context. Brazil is experiencing a period when corruption and lack of conformity to 

laws governing good conduct and ethics are common issues in meetings of 

councils, boards, and partners, and this extends to society at large. It is therefore 

pertinent to discuss how conformity and compliance with regulatory standards 

expressed in bylaws, internal regulations, and the country’s legal institutions can 

help an organization to be economically viable, socially fair, and environmentally 

correct. The methodology adopted is qualitative, using empirical research 

conducted at the Siemens corporation. The research findings show that the 

search for better compliance practices at Siemens, combined with awareness 

and acceptance of past mistakes, can be transformed into the understanding and 

desire to build a new history. This process legitimates social objects towards 

economic, social, and environmental sustainability. 

Keywords: Corporate governance. Compliance. Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Estamos presenciando a consolidação de um novo paradigma em 

termos de comportamento sustentável, no qual as organizações passam a 

levar em consideração, de forma sistêmica, as dimensões econômica, 

social e ambiental para as suas tomadas de decisões. Nessa cena, perde 

espaço o comportamento funcionalista em que o objetivo primordial das 

organizações seria o de gerar lucro para os acionistas (MACKEY; 

SISODIA, 2013). 

O novo modelo não postula que as organizações devam deixar de 

lado a geração do lucro. O lucro é algo saudável, que tem que existir, do 

contrário a empresa desaparece. A questão é: o lucro deixa de ser o foco 

exclusivo. O lucro deixa de ser a causa da existência da organização e 

passa a ser uma consequência. Elkington (2012) discorre que a transição 

para um capitalismo sustentável tem a ver com uma revolução cultural que 

envolve valores, mercados, transparência, ciclos de vida de tecnologias e 

produtos e tensões de curto e longo prazo. O autor ainda destaca que essa 

revolução se dará por meio das organizações, que exercerão um comando 

pelos princípios da governança corporativa (GC). 

Inobstante, a gênese do conceito de governança corporativa não 

recebeu uma análise tão nobre como a que se tratou nesses parágrafos 

iniciais. As abordagens seminais sobre o que nem se chamava ainda de 

governança corporativa compreendia a adoção de regras e procedimentos 

para a tomada de decisão e as bases através dos quais os objetivos da 

organização são estabelecidos, definindo os meios para se alcançar tais 

objetivos e os instrumentos para acompanhar o desempenho. E isso 

origina-se na desconfiança quanto ao comportamento humano. 

No século XX as organizações aumentaram substancialmente suas 

estruturas e ficou evidente o poder do capital, da tecnologia e da gestão em 

transformações de processos produtivos, como visto nas fábricas da Ford, 

que em 1908-1909 vendia 10.607 automóveis e em 1916-1917 já tinha 

estrutura para conseguir produzir e vender 730.041 unidades. Para tanto, 

foi necessário aumentar os barracões, adquirir insumos, máquinas, investir 

em tecnologia. Naturalmente que para isso são necessários recursos 
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financeiros e as organizações fizeram emissões de ações para se 

capitalizarem, tendo como consequência que o capital ficou disperso nas 

mãos de milhares de acionistas. Para operar essas indústrias, que se 

agigantaram, foi necessário contratar muitos funcionários, o que tornou 

inviável a gestão direta de parte dos proprietários. Surge a necessidade de 

contratar administradores profissionais ocasionando a ascensão dos 

gestores ao poder (ANDRADE; ROSSETTI, 2012). 

Esse fenômeno afeta a construção do conceito de governança 

corporativa. Berle e Means (1932) perceberam que os detentores das ações, 

cada vez mais, passaram a ter uma relação passiva com relação à gestão, 

o que caracterizou o chamado divórcio entre propriedade e gestão. Nessa 

realidade, os gestores passaram a ter o poder das informações (assimetria 

das informações) e passaram a tomar as decisões muitas vezes no 

interesse próprio, que ficou conhecido como conflito de interesse. 

O conflito de interesse é o insumo principal para o que 

cientificamente ficou conhecido como Teoria da Agência, evidenciada nas 

pesquisas de acadêmicos como Spence e Zeckhauser (1971), Alchian e 

Demsetz (1972), Ross (1973) e Jensen e Meckling (1976), que partem do 

princípio de que organizações são entidades que congregam pessoas 

com interesses distintos, sendo um local de contratos imperfeitos em que 

os interesses do principal (acionistas) e agentes (gestores) são 

incongruentes e conflituosos. Uma das principais funções da governança 

corporativa é justamente  a harmonização de interesses e oferece diretrizes 

para isso, na medida que é um instrumento de gestão que visa a 

perpetuação das organizações, consideradas as dimensões da 

sustentabilidade - econômica, social e ambiental, as quais devem ser 

levadas em consideração de forma sistêmica nas tomadas de decisão, 

gestão de risco, práticas e modelos organizacionais (KOLK, 2008). 

Para tanto, se vale de princípios estabelecidos pela OCDE - 

Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que 

congrega as 35 economias mais desenvolvidas do planeta: 

• Fairness: senso de justiça, equidade no tratamento dos 

acionistas, respeito aos direitos dos minoritários, tanto no aumento dos 
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resultados quanto ainda na presença ativa nas assembleias gerais; 

• Disclosure: transparência das informações, especialmente 

das de alta relevância, que impactam os negócios e que envolvem 

resultados, oportunidades e riscos; 

• Accountability: prestação responsável de contas, 

fundamentada nas melhores práticas e de auditoria; 

• Compliance: conformidade no cumprimento de normas 

reguladoras, expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e 

nas instituições legais do país. 

Nesse sentido, a governança corporativa pode funcionar como um 

instrumento não apenas para monitorar e fiscalizar as relações entre agente 

e principal, mas também para obtenção de legitimidade, o que rebate na 

interdependência da organização em relação aos vários outros stakeholders 

como forma de aumentar a atratividade e favorecer o acesso a recursos 

(PFEFFER; SALANCIK, 1978). 

Essa perspectiva tem aderência com o modelo nipo-germânico de 

governança corporativa, que tem o reconhecimento mais explícito e 

sistemático de todas as partes interessadas, indo ao encontro do que 

Parsons (1956) abordou quando definiu as organizações como um sistema 

orientado para a realização de metas específicas, mas que, 

necessariamente, contribuam com o sistema social mais amplo. O autor 

discorre que a partir do momento que as organizações usam recursos do 

ambiente, a sociedade constantemente avalia se suas ações são 

apropriadas e se seus produtos ou resultados são socialmente úteis. 

Nesse contexto, o trabalho pretende fazer uma leitura da 

convergência entre o princípio da governança corporativa denominado 

compliance com a sustentabilidade, dois temas que comumente 

movimentam o mercado e a sociedade. Nesse sentido, o problema de 

pesquisa é: Como o compliance baliza as práticas organizacionais da 

empresa Siemens em direção à sustentabilidade? 

A metodologia do trabalho é qualitativa e contempla um estudo de 

caso realizado na Siemens, no Brasil. Conforme Triviños (1987, p. 128), a 

pesquisa qualitativa é essencialmente descritiva, pois “as descrições dos 
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fenômenos estão impregnadas dos significados que o ambiente lhe 

outorga”, por conta disso, está enquadrada no nível de domínio cognitivo do 

conhecimento e no domínio da compreensão. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

O estudo compreende revisão de literatura com artigos de impacto 

sobre a temática governança corporativa, sustentabilidade e compliance. 

 

2.1 Convergências entre governança corporativa, sustentabilidade e compliance 

 

As empresas podem ser vistas com um conjunto complexo de 

relações contratuais entre pessoas, físicas e jurídicas, servindo como 

artifício legal para relações contratuais. A organização funciona como 

integradora de objetivos conflitantes de diferentes atores (ROSS; 

WESTERFIELD; JAFFE, 2002). Para mitigar conflitos de interesse, a 

governança corporativa tem dentre os seus princípios o cumprimento de 

normas reguladoras, expressas nos estatutos sociais, nos regimentos 

internos e nas instituições legais do país, conhecido como compliance. 

A história das organizações nos dá mostras de que muitas das 

decisões tomadas pelos gestores são no interesse próprio (acesso a bônus 

por exemplo) e não são voltadas para os objetivos da coletividade da 

organização. Nesse sentido são realizadas várias tentativas de mitigação 

desses conflitos de interesse, que ficaram conhecidos como custos de 

agência (JENSEN; MECKLING, 1976). 

No final da década de 70 e durante a década de 80, como proposto 

pelos teóricos Jensen e Meckling (1976), Fama (1980) e Eisenhardt (1989) 

a governança corporativa se concentrou sobre os mecanismos e as regras 

concebidas para alinhar os interesses dos donos do capital e os gestores 

das corporações. Estas regras abrangem os procedimentos para elevar a 

importância da transparência e da informação. Nesse sentido, a governanca 

corporativa é uma ferramenta que vem ganhando espaço na busca pela 

legitimidade das organizações (ARAS; CROWTHER, 2008; KOLK, 2008, 

2005; BLACK et al., 2006; 

DEMSETZ; VILLALONGA, 2001; COLES et al., 2001), e os estudos 

convergem no reconhecimento de que se trata de um instrumento 

fundamental para a credibilidade de uma empresa. 
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Para a OCDE (1999), Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, governança corporativa é o sistema a qual as 

organizações são dirigidas e controladas. Sua estrutura especifica a 

distribuição dos direitos e das responsabilidades entre os seus diferentes 

participantes (conselho de administração, diretores executivos, acionistas) 

e define regras e procedimentos para a tomada de decisão. Oferece 

também suporte para o estabelecimento dos objetivos da empresa, 

definindo meios para o seu alcance e instrumentos para se acompanhar o 

desempenho. 

Quando o tema governança começa a fazer parte do dia a dia das 

organizações, o papel do CEO (Chief Executive Officer) ganha importância 

dentro de toda grande empresa. A teoria de Hambrick e Mason (1984), pode 

ser considerado o estudo inaugural sobre a importância da gestão de topo, 

abordando o papel dos executivos de alto escalão e a sua influência tanto 

na estratégia quanto no desempenho das organizações. Os autores 

defendem que os atributos dos executivos são fatores que influenciam 

diretamente na tomada de uma decisão estratégica, impactando 

efetivamente no desempenho e no sucesso das empresas. 

Andrade e Rossetti (2012) e o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC, 2015) definem que governança corporativa é o sistema 

pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. E as boas práticas de governança corporativa têm por objetivo 

converter princípios em recomendações, de forma que os interesses 

preservem e otimizem o valor econômico de longo prazo de uma 

organização, auxiliando o acesso a recursos, colaborando para a qualidade 

da gestão e a longevidade das empresas, tudo isso alicerçado na 

credibilidade. 

Para que ocorra a geração de credibilidade é preciso a 

implementação dos princípios de governança, mantendo-os alinhados com 

suas práticas. A intenção principal é no sentido de criar um ambiente 

transparente, onde cada uma das partes - acionistas, gestores, 

empregados, fornecedores, sociedade em geral - seja capaz de assumir as 
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suas responsabilidades e contribuir para o crescimento e criação de valor 

da empresa. Governança corporativa, portanto, define o tom para a 

organização, balizando como o poder é exercido e como as decisões são 

tomadas (JAMALI et al., 2008). 

Para Silveira (2015), governança corporativa é a maneira pela qual 

as sociedades são dirigidas e controladas, incluindo suas regras, visando 

criar um ambiente no qual os seus atores procurem, de maneira orgânica, 

cumprir regras e tomar decisões no melhor interesse comum de longo 

prazo para a organização, por meio da transparência e da sustentabilidade 

em relação aos seus resultados financeiros e impactos não-financeiros, 

assegurando aos seus acionistas exercício pleno dos seus direitos. 

Essa visão vai ao encontro das abordagens de Keasy e Wright (1997) 

e de Tricker (1994), que aportaram que a governança corporativa 

geralmente gira em torno de um conjunto de atributos universais, incluindo 

a garantia de prestação de contas e a criação de mecanismos para controlar 

o comportamento gerencial, garantindo que as empresas sejam geridas de 

acordo com os aspectos regulativos que as baliza e que levem em 

consideração os valores dos stakeholders de forma integral, mitigando 

conflitos de interesse. 

Além de todos os elementos que configuram uma boa estrutura de 

governança, é preciso levar em consideração a convergência dessa 

temática com a sustentabilidade, na medida em que os consumidores 

tendem a valorizar mais as questões ambientais e, consequentemente, as 

empresas estão compreendendo que promover a preservação do meio 

ambiente não é apenas uma questão de conformidade com os órgãos 

ambientaise sim um fator de sobrevivência organizacional e de 

competitividade da empresa. Quando se tratam de estratégias proativas, o 

meio ambiente é encarado como elemento de competitividade extra- custos 

(PRAHALAD; RANGASWAWI, 2009). 

Por isso, um valor que vem ganhando destaque nas expectativas dos 

stakeholders é a atenção dada à sustentabilidade na governança 

corporativa (ELKINGTON, 2012). Leo e Robles (2006) consideram que a 

sociedade passou a demandar das empresas informações sobre a 

sustentabilidade, induzindo à incorporação de aspectos econômicos, sociais 
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e ambientais nos relatórios do meio empresarial. Essa perspectiva pode 

demonstrar que a governança corporativa está preocupada com a criação de 

um equilíbrio entre os objetivos organizacionais, incluindo na ordem do dia 

aspectos como o uso eficiente dos recursos, prestação de contas no uso de 

seu poder, e o comportamento da empresa em relação ao meio ambiente 

(SETHI, 2002). 

Esse movimento pode estar ocorrendo porque a ética nos negócios, 

por meio de cadeias inteiras de valores, direitos humanos, suborno e 

corrupção, e também as eventuais externalidades negativas que afetam o 

meio ambiente, inerentes a algumas atividades, estão entre as grandes 

questões deste século (ELKINGTON, 2012). Os clientes esperam cada vez 

mais que as empresas considerem os direitos humanos em suas práticas 

de trabalho e que demonstrem zelo para com os recursos naturais (BRONN, 

VIDAVER- COHEN, 2009) e os funcionários estão mostrando maior 

lealdade para com as empresas que trabalham para a melhoria da 

sociedade, denotando um desejo de alinhamento entre valores pessoais e 

organizacionais (AGUILERA et al., 2007). 

Nesse cenário, a governança corporativa pode ser considerada 

como geradora de um ambiente de confiança, ética e valores morais, 

propulsora de esforço sinérgicos e que passa a ocupar papel de 

protagonismo em debates profícuos sobre os rumos da sociedade. 

(ELKINGGTON, 2012). Duas das principais razões para o aumento do 

interesse e expectativa sobre a inserção da sustentabilidade nas pautas 

cotidianas são a liberalização econômica, a desregulamentação da 

indústria e dos negócios e da demanda por um novo ethos corporativo 

(JOYNER; PAYNE, 2002). 

Por isso, as práticas de governança corporativa e sustentabilidade 

têm sido abordadas conjuntamente, e tem como principal origem o trabalho 

de Bowen (1957), que discorreu sobre uma visão de responsabilidade social 

alinhada com as políticas da empresa, em contraponto com a abordagem 

filantrópica que o tema carregava nos primórdios. Nesse sentido, há 

evidências que sugerem que as organizações estão mais inclinadas para 

alargar a base de sua avaliação de desempenho a partir de um foco 



18 

 

financeiro de curto prazo para incluir os impactos a longo prazo, sociais, 

ambientais e econômicos (HARDJONO; VAN MARREWIJK, 2001). 

Elkington passou a abordar fortemente a governança corporativa 

alinhanda com a sustentabilidade em seus trabalhos a partir de meados da 

década de 1990 e tornou-se um componente cada vez mais significativo a 

de 1996, ano em que publicou Engaging Stakeholders. Esse relatório, 

realizada para a United Nations Environment Programme (UNEP), previa 

que a governança corporativa se tornaria uma área de crescente pressão 

sobre as empresas (ELKINGTON, 1998). 

Antes disso, em 1994, um dos principais geradores de convergência 

da agenda de governança corporativa com as preocupações sociais mais 

amplas foi o delineamento do triple bottom line, termo que ganhou evidência 

no final da década de 1990. Até então, não existia uma linguagem que 

abordasse de forma tão ampla a expansão inevitável da agenda ambiental 

que, para a sustentabilidade, foi fundada em 1987 no Relatorio Brundland, 

denominado Our Common Future (Brundland, 1987), o qual defende que 

as dimensões sociais e econômicas devem ser abordadas de uma forma 

mais integrada com o desenvolvimento econômico (ELKINGTON, 2006). 

Segundo Elkington (2006. p. 523), “quanto melhor o sistema de 

governança corporativa, maior a chance de que podemos construir o 

capitalismo verdadeiramente sustentável¨. O autor defende, ainda, que a 

proporção crescente de questões de sustentabilidade corporativa giram em 

torno do projeto das empresas e suas cadeias de valor, de ecossistemas 

de negócios e, finalmente, dos mercados. 

Nessa mesma esteira, Cartwrigh e Craig (2006) discorrem que as 

perspectivas dominantes sobre governança corporativa compreendem: (1) 

proteger os direitos dos acionistas; (2) assegurar o tratamento equitativo de 

todos os acionistas, inclusive minoritários e estrangeiros; (3) reconhecer os 

direitos de todos os stakeholders, (4) garantir a orientação estratégica da 

empresa, o controle eficaz da gestão pelo conselho e a prestação de contas 

da diretoria para a empresa e acionistas. 

Desta maneira, as organizações procuram estabelecer congruência 

entre os valores sociais associados as suas atividades e as normas de 

comportamento aceitáveis no sistema social maior do qual fazem parte. 



19 

 

Parece evidente, portanto, que deve ser destacada atenção especial ao 

compliance dentro das práticas de sustentabilidade da organização (GRAY 

et al., 1995). 

As diversas mudanças enfrentadas pelas empresas brasileiras, 

principalmente após início do século XXI, trouxeram muitas reflexões e 

novas decisões a serem tomadas em prol de uma adequação cada vez mais 

natural às regras do jogo dos negócios. Assim, o compliance tem se tornado 

assunto comum nas reuniões estratégicas de presidentes, diretores e 

conselhos de empresas brasileiras. 

Na tradução literal da língua inglesa, conforme o dicionário Michaelis 

(2017), o termo in compliance with significa “em conformidade com”. Ou 

seja, obedecer a leis, regras e ter um comprometimento com a integridade. 

O Guia para Organizações Brasileiras, elaborado pela OAB/MG (2016), 

discorre que, no que tange à esfera corporativa, a empresa que está em 

compliance é aquela que cumpre e observa a legislação estabelecida, 

aplica princípios éticos e observa as diretrizes nas tomadas de decisão, 

preservando a sua integridade e a sua resiliência, assim como dos seus 

colabora- dores, membros da diretoria e presidentes. 

De acordo com a Associação Brasileira de Bancos Internacionais 

(ABBI) (2009) Compliance é um verbo em inglês, “to comply”, que significa 

em português “cumprir, executar, satisfazer e realizar” o que lhe foi imposto, 

ou seja, é o dever de cumprir, estando em conformidade e fazendo cumprir 

regulamentos internos e externos impostos às atividades de uma 

organização ou instituição. Para esta entidade, a missão do compliance é: 

 

Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a 

adequação, fortalecimento e o funcionamento do Sistema 

de Controles Internos da Instituição, procurando mitigar os 

Riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, 

bem como disseminar a cultura de controles para 

assegurar o cumprimento de leis e regulamentos 

existentes. Além de atuar na orientação e conscientização 

à prevenção de atividades e condutas que possam 

ocasionar riscos à imagem da instituição (Associação 
Brasileira de Bancos Internacionais - ABBI, 2009, p. 10). 
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Para Andrade e Rossetti (2012) compliance é estar em conformidade 

com as normas reguladoras que estão expressas em estatutos sociais e 

regimentos internos, além do cumprimento às leis que regem o país. Negrão 

(2014), nessa mesma linha, aborda compliance como sendo o dever de 

cumprir e estar em conformidade com as leis, além de cumprir regulamentos 

internos e externos exigidos para exercer às atividades de uma 

organização. As consequências da adoção do compliance demonstram o 

quanto há de aderente às políticas, diretrizes, normas, regulamentos, 

legislações e procedimentos. 

Quando há o relato sobre integridade significa dizer que a empresa 

tem capacidade de agir em sintonia com a sua visão e a sua missão. É a 

manutenção da coerência e da conformidade com os princípios e valores. 

E quando é abordado o tema resiliência significa dizer que a organização 

tem capacidade de se recuperar e reagir sempre que sua integridade for 

ameaçada, seja diante de crises ou situações críticas. 

Para estar em conformidade com as regras a ela aplicáveis, de modo 

a garantir sua integridade e resiliência, não basta que a organização preveja 

em sua visão e missão a adoção de uma conduta ética e espere 

passivamente que a totalidade de colaboradores a observarão em todas as 

suas atividades, todo o tempo. O compliance nas organizações é norteado 

por regulamentos e princípios, tais como os Princípios do Equador, Lei 

4327/2014, pela Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Lei Sarbanes Oxley 

e Lei 12.846/2013. 

No Brasil, assinada em agosto do ano de 2013, a Lei nº 12.846, 

também conhecida como lei anticorrupção, surge decorrente do Brasil se 

tornar signatário da Convenção Antissuborno da OCDE (ZAHEER, 2014). 

O principal ponto desta lei, diferentemente das outras aqui apresentadas, 

trata da inclusão de outros atos contra a administração pública, como por 

exemplo fraudar licitações ou frustrar competividade em licitações, como 

puníveis. Além disto, empresas que infringirem esta lei terão a sua decisão 

condenatória publicada e a suspenção ou interdição das suas atividades 

(BRASIL, 2013). Liderado pelo International Finance Corporation (IFC), 

braço financeiro do Banco Mundial, surgem os Princípios do Equador, que 

envolvem uma série de regras para a concessão de crédito, garantindo 
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análise, discussão multilateral e mitigação de impactos sociais e 

ambientais. Um banco que se torna signatário do Princípios do Equador, 

passa a exigir dos seus clientes um due diligence ao financiar grandes 

projetos ou a aquisição de ativos. O objetivo é garantir que aquele 

recurso financeiro destinado à operação considera a sustentabilidade, o 

equilíbrio ambiental, o equilíbrio social e elementos mitigantes para evitar 

algum acidente de percurso. 

Outro mecanismo balizador de comportamento organizacional é Lei 

4327/2014, em que o Banco Central do Brasil passou a exigir práticas de 

todos os agentes financeiros no gerenciamento dos riscos socioambientais 

que passaram a ser incorporados ao modelo de negócio da instituição 

financeira, sob o prisma dos clientes, fornecedores e orientação aos seus 

colaboradores, algo inédito em todo o sistema financeiro internacional. A Lei 

4327/2014 implementa o conceito de análise, classificação, monitoramento 

e diligência sob o prisma socioambiental às operações com característica 

de crédito, de acordo com o porte e complexidade de cada instituição, 

visando desestimular os agentes financeiros no financiamento de 

operações que possam causar algum impacto ambiental ou social. Os 

bancos assumem mais esse papel de corresponsabilidade junto aos seus 

clientes e perante aos órgãos fiscalizadores caso identificado que algum 

problema socioambiental foi gerado decorrente de alguma operação de 

crédito. 

Outro mecanismo de regulação é a Lei nº 12.846, assinada em 

agosto do ano de 2013, que conduziu para a esfera nacional, em sua forma 

legal, o incentivo às políticas e práticas de compliance independente da 

forma de organização ou modelo societário adotado, envolvendo 

responsabilidades tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física 

(dirigentes e administradores). Soma-se a isso a divulgação dos resultados 

da Operação Lava Jato e é possível verificar os efeitos na conscientização 

pública e, com uma certa pressão da sociedade, o aumento considerável 

da luta contra a corrupção no Brasil. 

Conforme o documento elaborado pela a KPMG é possível notar no 

Brasil um número cada vez maior de empresas interessadas nos chamados 
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programas de compliance, principalmente nos últimos anos. De acordo com 

o Guia da OAB de Minas Gerais, os Programas de compliance contemplam 

uma implantação proativa de ferramentas, políticas, sistemas de controle, 

auditorias, treinamentos e, consequentemente, ações para assegurar que 

colaboradores de uma organização executarão suas tarefas e terão atitudes 

de forma íntegra. A busca sempre é por assegurar a aderência às regras, 

aplicáveis aos negócios e atividades da empresa, bem como aderência aos 

seus princípios éticos e a seus valores. 

Cabe, também, colocar luz sobre alguns mecanismos internacionais 

de regulação que afetam o compliance. O Foreign Corrupt Practices Act 

(FCPA) é uma legislação norte-americana, criada no ano de 1977 e 

atualizada no ano de 1998 com o objetivo de tornar ilegal pagamentos a 

funcionários de governos estrangeiros com a finalidade de obtenção ou 

retenção de negócios (The United States Department of Justice, 2017). Além 

disso, o FCPA não proíbe apenas ato de pagamento em si, mas também 

promessa ou autorização do pagamento de dinheiro ou de qualquer outro 

valor, sabendo que esse valor será oferecido, dado ou prometido, de forma 

direta ou indireta, a um funcionário estrangeiro para influenciar ou induzir o 

comportamento ilícito (THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, 

2017). 

A Lei Sabanes-Oxley, também conhecida por Lei SOx, é uma lei norte-

americana, criada em 2002, com a “finalidade de proteger os investidores, 

por meio da melhoria da precisão e confiabilidade das divulgações 

corporativas realizadas de acordo com as leis de valores. Criada pelo 

senador Paul Sarbanes e pelo deputado Michael Oxley, a lei Sarbanes-

Oxley surgiu com a proposta de garantir a criação de mecanismos de 

auditoria e segurança confiáveis dentro das organizações. Conforme 

Oliveira (2015), é uma lei que aborda a governança corporativa sob dois 

aspectos: fiscalização e auditoria, com rigor, dos atos das empresas; e, 

consequentemente, a punição severa à atos fraudulentos praticados por 

administradores de empresas. 

Voltando um pouco no tempo, é de fundamental importância trazer 

para este contexto o início de um trabalho mais participativo das empresas 

no âmbito global, principalmente quando se refere a criação de normas e 
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objetivos em comum. Em 1999, durante o Fórum Econômico de Davos 

(Suíça), o então secretário-geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), Kofi Annan, lança a proposta de criação de um “Pacto Global”, com 

o propósito de incentivar empresas a adotar políticas de responsabilidade 

social corporativa e de sustentabilidade. Estimulando um diálogo entre 

empresas, sindicatos, organizações e parceiros, o Pacto Global é 

oficialmente criado em julho de 2000, prezando por um desenvolvimento 

global mais inclusivo e sustentável, e, juntamente, são lançados os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Após alguns anos de 

negociações e com o fim do prazo para o atingimento dos ODM foram 

lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O processo, 

iniciado em 2013, seguiu durante a Conferência Rio+20 e os ODS, a partir 

de então, começaram a orientar as políticas nacionais e as atividades de 

cooperação internacional para os próximos quinze anos subsequentes. 

É pertinente, portanto, trazer a definição de desenvolvimento 

sustentável, que conforme o Relatório de Brundtland (1987), publicado no 

final da década de 80 e também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, é 

aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Já 

para Dias (2015) é a integração de questões econômicas, sociais e 

ambientais, preservando a diversidade respeitando a integridade dos 

ecossistemas, diminuindo a sua vulnerabilidade e procurando compatibilizar 

a renovação dos recursos naturais com os de extração, essenciais para o 

funcionamento do sistema econômico. 

Assim, é possível notar a correlação entre os temas abordados nesta 

pesquisa quando olhamos para os ODS, da ONU, e percebemos que, 

mesmo em um âmbito global, o compliance está presente nos objetivos para 

um desenvolvimento mais sustentável. Mais especificamente, o ODS de 

número 16, por exemplo, apresenta como objetivo a implementação da 

justiça e a transformação de organizações de maneira eficaz. Como duas 

de suas metas, neste objetivo é abordado de maneira enfática: a 

necessidade de reduzir substancialmente a corrupção e o suborno, em 

todas as suas formas; e o incentivo 
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ao desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes 

em todos os níveis, além da garantia da tomada de decisão responsiva, 

inclusiva, participativa e representativa em todos as esferas (ONU, 2015). 
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3. MÉTODO 
 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva. A pesquisa 

qualitativa consiste em um conjunto de práticas interpretativas que torna o 

mundo visível por meio de representações como notas de campo, 

entrevistas e registros. Isso significa que os pesquisadores qualitativos 

estudam coisas dentro dos seus contextos naturais, tentando entender ou 

interpretar os fenômenos conforme os significados que as pessoas lhes 

atribuem (DENZIN; LINCOLN, 2011). Para Creswell (2010), a pesquisa 

qualitativa é uma forma de investigação interpretativa. Os pesquisadores, 

portanto, devem fazer uma interpretação do que enxergam, ouvem e 

entedendem, não havendo possibilidade de separar das suas origens, 

histórias e entendimentos anteriores. 

Quanto aos procedimentos, optou-se pelo estudo de caso. Para 

Stake (1995) a principal diferença entre o estudo de caso e outras 

possibilidades de pesquisa é o foco de atenção do pesquisador que busca 

a compreensão de um particular caso em sua complexidade. De acordo 

com Merrian (1988), os pesquisadores geralmente utilizam o estudo de caso 

quando desejam compreender uma situação em profundidade. 

Para dar consistência ao trabalho foi realizada uma triangulação nos 

insumos da pesquisa, com a adoção de revisão de literatura, análise 

documental e entrevistas. Os documentos analisados são de uso público, 

disponível nos sites da empresa Siemens e no site do Pacto Global da ONU, 

como Relatório de Sustentabilidade e Sistema de Compliance, ou 

documentos privados, cedidos pela empresa. E em relação às entrevistas, 

foram realizadas face a face com gravação e posterior transcrição e análise. 

A escolha do caso se deve ao fato da Siemens ter passado por 

graves problemas por conta da ausência de conformidade às leis, tanto na 

Europa, sede da empresa, quanto no Brasil, país em que se realizou o 

estudo. 

Quanto à delimitação da pesquisa, foram realizadas 25 entrevistas 

dentro da sede da empresa no Brasil, na cidade de São Paulo, durante três 

dias. Foram entrevistados colaboradores de diversos cargos – de analistas 

a diretores – e de diversas áreas. O tipo de entrevista escolhido foi a 
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semiestruturada, com um roteiro de perguntas elaborado utilizando-se, 

como forma de validação, de outras pesquisas sobre compliance e 

sustentabilidade, principalmente as utilizadas pela KPMG e pelo ISE (Índice 

de Sustentabilidade Empresarial), da B3 (antiga BM&F Bovespa). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para se chegar aos achados de pesquisa adotou-se como guia o 

constructo da pesquisa, que envolve as categorias de compliance e de 

sustentabilidade da empresa Siemens no Brasil. Os momentos em que o 

pesquisador passou acompanhando o cotidiano organizacional da Siemens 

permitiu uma clara observação do quanto o compliance permeia as práticas 

da companhia. Porém, antes da abordagem sobre o compliance e a 

sustentabilidade, é importante contextualizar a empresa objeto deste estudo 

para, logo em seguida, caracterizar o seu Programa de Compliance, o que 

permite a percepção das práticas adotadas pela empresa. 

 

4.1 Siemens 
 

Conforme com dados coletados na sede da organização e no 

documento “Relatório de Sustentabilidade 2016”, publicado no ano de 2017 

e disponibilizado em sua versão impressa durante a pesquisa de campo, a 

Siemens é uma empresa multinacional presente no Brasil desde 1905. Sua 

atuação pode ser caraterizada pelas seguintes divisões de negócios: 

energia, indústria, infraestrutura e saúde. Com aproximadamente 5 mil 

colaboradores, possui doze fábricas, sete unidades de P&D e treze 

escritórios regionais. 

Os princípios de sustentabilidade – equilíbrio entre os interesses 

sociais, ambientais e econômicos - são abordados tanto no Relatório Anual, 

quanto nos depoimentos de alguns dos entrevistados. Por exemplo, a 

Siemens foi a primeira empresa do ramo industrial a estabelecer uma meta 

de neutralização da sua pegada de carbono: até 2020 reduzir à metade as 

suas emissões (de um total de 2,2 milhões de toneladas de CO², em 2017); 

e até 2030 neutralizar toda a sua emissão. Por meio do seu portfolio, a 

Siemens afirma que, em todo o planeta, os seus clientes já reduziram mais 

de 500 milhões de toneladas de emissão de CO². 

Esse ponto permite traçar um paralelo de algo defendido na Siemens 

com os objetivos globais da ONU – e assim exemplificar uma forma de 

atingir o equilíbrio da sustentabilidade por meio do compliance. Conforme o 
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acordo com o ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 13, 

“tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 

impactos” é possível afirmar que a empresa está empenhada em sua parte 

e, acima de tudo, assume um compromisso, principalmente a partir do 

momento que torna um desafio público, por meio dos seus relatórios e 

discursos dos seus gestores. Em consonância com o Guia Exame de 

Sustentabilidade 2017, uma importante referência no Brasil que avalia as 

mais eficientes práticas de responsabilidade corporativa, a Siemens foi 

reconhecida por seu relatório intitulado “Business to Society”. Esse 

documento, também coletado na visita à sede da empresa no Brasil, 

utiliza-se de uma metodologia baseada na Agenda 2030 e nos ODS, que 

leva em consideração o impacto das suas atividades perante a sociedade. 

Com o objetivo de entender o impacto para os seus stakeholders, avaliar o 

seu papel e seu propósito na sociedade, este relatório aborda pontos como 

educação, geração de empregos e cuidados com o meio ambiente, além de 

ser auditado pela empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Conforme o Entrevistado 02, executivo com cargo de alta gestão na 

empresa, quando perguntado sobre quais ações realizadas pela Siemens 

têm relação com sustentabilidade: 

 

Começa com a estratégia da Siemens. Temos uma 

estratégia definida como “Business to Society”, ou seja, 

que impactos a empresa tem para a sociedade. A 

sustentabilidade tem que estar na pauta, tem que estar no 

item principal, tem que fazer parte da estratégia da 

empresa. Fazendo parte da estratégia de negócio da 

empresa automaticamente uma série de outras ações vão 

decorrer disto, desde de ter um programa de 

sustentabilidade, tem uma fundação, programa de 

voluntariado. Mas acho que isso são decorrência de tudo 

isto. 

 

Esta visão do executivo e o posicionamento da Siemens estão 

alinhados com a abordagem de Hambrick e Mason (1984) sobre o ¨tom que 

vem do topo¨, abordando a importância do papel dos executivos de alto 
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escalão e a sua influência, tanto na estratégia quanto no desempenho das 

organizações. A fala do executivo e a publicação de materiais que reportam 

à sociedade os seus impactos também vão ao encontro da abordagem de 

Leo e Robles (2006), que discorrem sobre as demandas da sociedade 

quanto a informações sobre a sustentabilidade. Essa forma de pressão e 

expectativa leva organizações a publicarem suas práticas levando em 

consideração as dimensões econômica, social e ambiental. Isso tem a ver 

com a obtenção de legitimidade. 

Uma estrutura de governança corporativa e suas boas práticas 

geram um estado de aceitação social. Conforme Pfeffer e Salancik (1978), 

a governança corporativa pode funcionar como um instrumento de 

legitimidade em um contexto da interdependência da organização em 

relação aos seus stakeholders, aumentando, inclusive, a sua atratividade 

perante o mercado consumidor e mercado financeiro. Especificamente um 

dos pilares da GC tem um papel importante, a partir deste momento: o 

compliance. Assim, se faz interessante analisar o quão disseminado e 

absorvido é o conceito de conformidade dentro da empresa estudada. 

A pesquisa demonstrou que tanto para os profissionais de nível 

gerencial quanto para os de nível analista, o conceito de compliance é claro. 

Para o Entrevistado 23, que ocupa cargo em nível gerência, compliance é 

“agir em conformidade com as regras e as leis. É estar em conformidade, 

não só com as leis, mas também com a organização na qual está inserido 

e participa”. Já o Entrevistado 05, também gerente, foi mais enfático e 

respondeu que “compliance é integridade”. E para os Entrevistados 01 e 18, 

ambos em nível de analista, compliance é “estar em conformidade, no 

aspecto amplo da lei, das normas e dos requerimentos” e “o gerente das 

regras”, respectivamente. 

Para a Siemens, conforme brochura coletada no dia das entrevistas, 

compliance é ter transparência e ética nos negócios, sem “máscaras” de 

honestidade. A empresa defende que o objetivo é buscar negócios limpos, 

em qualquer lugar, por todas as pessoas, todo o tempo. Desta maneira, é 

possível tratar o conceito de compliance dentro da Siemens como alinhado 

aos conceitos da OCDE: “conformidade no cumprimento de normas 

reguladoras”, legitimando o conceito defendido por Aras e Crowther (2008) 
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quanto à GC e os quatro princípios: transparência, prestação de contas, 

responsabilidade e justiça. 

Interessante, ainda dentro da GC, fazer um paralelo entre o 

Entrevistado 02 e os aportes do trabalho de Jamali et al. (2008). Quando 

questionado quanto ao conselho de administração e os seus compromissos 

relacionados à empresa, o Entrevistado 02 disse: 

 

“O conselho sempre observa a questão da rentabilidade 

da empresa, não só reputacional, mas também de 

responsabilidade dentro do mercado, exigindo da 

Siemens que ela tenha na sua estratégia a questão da 

transparência, integridade e sustentabilidade como 

pontos fundamentais da agenda”. 

 

Essa declaração vai ao encontro de aportes de Jamali et al. (2008), 

que abordam a GC em um ambiente transparente e com uma estrutura e 

profissionais capazes de assumir responsabilidades, contribuindo para o 

crescimento e para a criação de valor da empresa. Para trabalhar em um 

ambiente transparente e responsável, faz sentido, a partir deste momento, 

trazer para discussão de que forma a empresa objeto deste estudo se torna 

responsável, seja perante a sociedade, aos seus consumidores ou aos seus 

colaboradores, e em conformidade com as leis. 

 

4.2 Programa de Compliance Siemens 

 

Desde 2007, em vigência para todas as filiais, além da matriz na 

Alemanha, a Siemens detém um sistema de transparência e ética que 

busca garantir o atendimento a normas, códigos, leis e procedimentos, 

conhecido como “Sistema de Compliance Siemens. Com o objetivo de 

combater desvios e fraudes organizacionais, o sistema tem como 

compromisso agir contra más condutas no que tange ao passado, presente 

e futuro. Com o início e primeiros passos da instauração desta determinação, 

é importante ressaltar uma denúncia que originou investigações a respeito 

de um suposto cartel no fornecimento, manutenção e construção de carros 

e linhas de trens e metrôs no Brasil. De acordo com o site brasileiro da 
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empresa (Siemens, 2018), em agosto de 2013 a Siemens confirmou a 

autoria das denúncias. 

A partir deste momento, o compliance, cerne desta pesquisa, torna-

se um suporte para balizar a adoção de práticas voltadas à sustentabilidade, 

partindo-se do pressuposto de que, caso aconteçam violações ou 

questionamentos de parte da sociedade quanto às estratégias 

organizacionais, a legitimação de práticas se materializa por meio de leis, 

normas e diretrizes que regem a empresa. 

A aplicação de um sistema de compliance pode, inclusive, afetar 

positivamente a atratividade de uma companhia (PFEFFER; SALANCIK, 

1978). Conforme o Entrevistado 01, quando perguntado como ele entende 

que a estrutura e as práticas de compliance afetam a atratividade da 

Siemens: 

 

Hoje, bastante. Cada vez mais o compliance tem sido o 

suporte para atrair cliente... uma vez por mês recebemos 

empresas ou pessoas para saber como é o sistema de 

compliance da Siemens... desde 2006, quando teve um 

ocorrido, que foi o motivador do sistema de compliance... 

das penalidades sofridas até como foi desenvolvido o 

sistema e controle de práticas, que foram mudando e a 

maturidade da Siemens aumentando. Uma vez que 

clientes já vieram participar destas reuniões, isto estreita 

laços, abre portas. Aquele possível cliente que você 

pretende conquistar já é um atrativo a mais, que a 

empresa é confiável, troca experiência, está aberta a 

ouvir. 

 

Isso demonstra que a GC e o compliance, foco dessa pesquisa, 

podem exercer um importante papel na busca do equilíbrio entre o que é 

ambientalmente correto, socialmente justo, sem deixar de lado a questão 

financeira – todos itens fundamentais para a sobrevivência das empresas e 

seus colaboradores e da sociedade como um todo. Isso pode funcionar 

como um instrumento de legitimidade na interdependência da organização 

e influenciar possitivamente a imagem perante os stakeholders. 

Quando Berle e Means (1932) tratam da questão de propriedade e 

gestão, também abordam o risco de uma tomada de decisão no interesse 
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próprio – o chamado conflito de interesse, principal insumo a Teoria da 

Agência e abordada por diversos autores citados no início desta pesquisa. 

E este é também um tema abordado dentro da empresa estudada nesta 

pesquisa. De acordo com o Entrevistado 19, quando questionado sobre 

quais políticas, práticas ou compromissos relacionados ao Compliance são 

adotados pela Siemens, respondeu: “temos o programa de compliance, os 

embaixadores em cada departamento, temos os canais de denúncia, temos 

as políticas de doações, de conflito de interesse, entre outros”. 

Também corroborando com Berle e Means (1932) e reforçando o 

compromisso da empresa com as boas práticas de governança corporativa, 

o Entrevistado 02, quando questionado sobre o tratamento de eventuais 

casos ocorridos dentro da empresa por parte do Conselho de 

Administração, respondeu: “(...) todas as alegações são investigadas, 

internas ou externamente – sem conflito no processo de investigação, 

sendo mais isento possível. E uma coisa fundamental está na mudança de 

cultura: (...) mais importante que os interesses dos indivíduos, o conselho 

está interessado nos interesses da corporação”. 

Tanto no documento “Relatório Anual e de Sustentabilidade 2016” 

quanto no material “Sistema de Compliance Siemens”, ambos coletados in 

loco, e também disponíveis no site brasileiro da empresa, é possível 

encontrar os pilares que sustentam o sistema de compliance da empresa 

estudada. Conforme o Entrevistado 04, a Siemens construiu um “programa 

de compliance para prevenir, detectar e responder que, felizmente pela 

eficiência como foi aplicado, serve de exemplo e benchmarking para outras 

empresas”. Sendo assim, os pilares adotados pela Siemens são: Prevenir, 

Detectar e Responder. 
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Figura 1: Os pilares do Sistema de Compliance Siemens 

Fonte: documentos da Siemens 

 

Para a Siemens, o primeiro pilar, prevenção, é seu principal 

balizador. De acordo com os materiais coletados, a prevenção é exercida 

por meio de treinamentos e uma forte comunicação. A observação deste 

pilar é suportada pela ABBI (2009), que traz como missão do compliance 

“atuar na orientação e conscientização à prevenção de atividades e 

condutas que possam ocasionar riscos à imagem da instituição”. Para o 

Entrevistado 04, quando perguntado sobre quais ações da Siemens têm 

relação com compliance, respondeu: “Na parte de prevenção, os 

treinamentos. Nós fazemos treinamentos anuais e de reciclagem, além de 

trabalhar bastante comunicação interna”. Isso demonstra o quanto as ações 

da empresa também corroboram com o Guia da OAB de Minas Gerais, que 

aborda que os programas de compliance devem contemplar a implantação 

proativa de ferramentas e treinamentos, assegurando a execução das 

tarefas de forma íntegra com imediata divulgação. 

Já o segundo pilar, a detecção, se manifesta por meio de diversos 

mecanismos de controle, objetivando assegurar um cumprimento adequado 

dos procedimentos e políticas, tanto internas quanto externas. Conforme, 

também a ABBI (2009), compliance é estar em conformidade, fazendo 

cumprir regulamentos internos e externos. Negrão (2014) reforça que é 

dever da organização, além de cumprir regulamentos, demonstrar 

aderência às políticas, diretrizes, normas, regulamentos, legislações e 

procedimentos. 
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Nesta pesquisa, tanto nos documentos coletados quanto nas 

entrevistas, foi possível notar a importância da detecção caso seja 

identificado qualquer desvio de conduta. E isso independe da função 

exercidade pelo colaborador. De acordo com o Entrevistado 22, quando 

perguntado sobre o reporte caso descubra algum indício de corrupção, 

suborno ou outra violação legal na empresa, respondeu: 

 

“Temos o canal de denúncia onde você pode fazer uma 
denúncia anônima ou se identificar. Temos também um 
canal direto com a Alemanha: caso eu queira reportar uma 
irregularidade do presidente da empresa aqui no Brasil, 
por exemplo, eu posso”. 

 

O terceiro e último pilar, resposta, aborda a importância de caso 

identificados desvios, garantir que ações imediatas sejam implementadas. 

O princípio de “tolerância zero” para as condutas contrárias à cultura da 

ética e da integridade da organização é defendido dentro da Siemens. Este 

pilar, assim como os dois primeiros, corrobora com o Guia da OAB de Minas 

Gerais, já abordado nas páginas anteriores. De acordo com a entidade, um 

programa de compliance deve contemplar a implantação tanto de 

ferramentas quanto treinamentos, além de ações que assegurem que seus 

colaboradores executem suas tarefas e assumam atitudes de forma íntegra. 

É a busca por assegurar uma aderência às regras, bem como aos princípios 

éticos e seus valores. 

Neste ponto é importante resgatar a Lei nº 12.846/2013, lei 

anticorrupção, no que tange o seu impacto dentro da Siemens. De acordo 

com alguns entrevistados, a implementação de uma lei que pune o ato de 

“frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público” 

(BRASIL, 2013) teve pouco impacto dentro da organização. Quando 

perguntado sobre como esta lei afetou o comportamento organizacional, o 

Entrevistado 01 disse: “Na Siemens não alterou tanto, pois já estávamos 

preparados para uma lei como essa. Ela ajudou aos clientes e fornecedores 

da Siemens”. Para o Entrevistado 23, o fato desta lei ter entrado em vigor 

“não impactou negativamente a empresa”, reforçando que “ (...) o 
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compliance na Siemens é rígido e muito bem estruturado. As discussões 

sobre o tema [corrupção] são diárias”. O Entrevistado 18 mencionou que, 

pelo fato de terem sido afetados no passado por problemas de corrupção 

“devido a uma lei parecida nos Estados Unidos (Lei Sarbanes-Oxley), 

quando a lei surgiu no Brasil a Siemens já estava seguindo as práticas 

necessárias”. 

A análise do Entrevistado 02 traz uma visão um pouco mais realista: 

 

“Como a Siemens já é sujeita a outras regulamentações 

internacionais,o nosso sistema já estava muito bem adequado 

à regulamentação brasileira. A regulamentação brasileira tem 

algumas coisas diferentes, como por exemplo: a fraude em 

licitações, que não é tão claro em outras regulamentações e 

para isso nós tivemos que fazer alguns tipos de adaptações, 

treinamentos e verificações dentro das áreas relacionadas ao 

comportamento em licitações públicas. Nós tivemos 

treinamentos específicos relacionado a questão de vendas para 

órgãos públicos e dentro do nosso controle, que já é um 

controle global, também temos uma análise clara relacionado 

ao risco de compliance nas licitações públicas. A Siemens já 

segue algumas outras leis, como a FCPA, Bribery Act”. 

 

Portanto, aqui cabe trazer para a discussão que diretrizes são estas. 

O Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) é uma legislação norte-

americana, criada no ano de 1977 e atualizada no ano de 1998, que tem 

como objetivo tornar ilegal pagamentos a funcionários de governos 

estrangeiros que notadamente tenham a finalidade de obtenção ou retenção 

de negócios (The United States Department Of Justice, 2017). Além disso, 

o FCPA não proíbe apenas ato de pagamento em si, mas também 

promessa ou autorização do pagamento de dinheiro, ou de qualquer outro 

valor, sabendo que esse valor (total ou parcialmente) será oferecido, dado 

ou prometido, de forma direta ou indireta, a um funcionário estrangeiro para 

influenciar ou induzir o comportamento deste, de maneira a praticar ou 

omitir um ato em violação do seu dever legal com a finalidade de garantir 

qualquer vantagem imprópria para auxiliar na obtenção ou retenção de 

negócios (The United States Department Of Justice, 2017). E aqui, cabe 
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destacar que o FCPA traz a obrigatoriedade de preparar e manter livros 

contábeis, registros e contas com um nível razoável de detalhe, além de da 

criação e manutenção de um sistema interno de controles contábeis. 

Outra diretriz citada pelo Entrevistado 02, é o UK Bribery Act 

(UNITED KINGDOM, 2010), também conhecida por BA2010 - uma lei de 

combate à corrupção do Reino Unido, criada em resposta às críticas da 

OCED decorrentes do não cumprimento integral, por parte do Reino Unido, 

da Convenção para Combate ao Suborno de Oficiais Públicos Estrangeiros 

da OCED, principalmente no que diz respeito ao caso da BAE System 

(YEOH, 2011). 

A UK Bribery Act aborda a corrupção ativa ou passiva de agentes 

públicos ou privados, além de destacar a responsabilização criminal caso 

algum empregado, representante ou distribuidor decida dar, oferecer, 

receber ou prometer vantagem, seja ela financeira ou não, com a finalidade 

de induzir o agente a praticar um ato indevido com a finalidade de obter 

vantagens para a pessoa jurídica. Além disso, esta lei engloba empresas 

do Reino Unido que fazem negócio localmente ou no exterior, empresas 

estrangeiras que fazem negócio no Reino Unido, funcionários públicos do 

Reino Unido ou estrangeiros. 

Conforme já abordado nesta análise, inclusive resgatando o primeiro 

pilar do compliance da Siemens, é relevante trazer para a discussão 

possíveis formas que busquem a garantia do cumprimento às regras. 

Quando Silveira (2015), dentro das boas práticas de governança 

corporativa, defende a criação de ambientes nos quais os seus atores 

busquem cumprir regras e tomar decisões legais, é possível fazer uma 

correlação com uma específica boa prática exercida dentro da Simens: os 

“embaixadores”. Conforme dados coletados dentro da companhia, iniciativa 

criada no ano de 2009, dentro de cada área da empresa existe a figura do 

embaixador (antigamente, intitulado “champions”), que atua em tempo 

parcial (20%). Os embaixadores são uma espécie de consultores e 

respondem funcionalmente à área de compliance, caso surja algum indício 

de corrupção, suborno ou outra violação legal na empresa. Com pessoas 

dedicadas em tempo integral, existe um Departamento de Compliance e um 

Regional Compliance Officer (RCO) que são os responsáveis efetivamente 
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pelo departamento de compliance da organização. De acordo com o 

Entrevistado 03, os embaixadores são “os olhos do compliance na área e é 

um ponto de contato para tirar dúvidas. É uma prática, é um caminho”. 

Os embaixadores atuam como guardiões dos requisitos de 

compliance, uma vez que recebem treinamentos e são, ao mesmo tempo, 

especialistas e facilitadores dos mecanismos que protegem a empresa e a 

seus colaboradores. Para, voluntariamente, se tornar um representante do 

compliance em sua respectiva área, o colaborador recebe um treinamento 

específico com duração de oito horas e se submete a uma prova dissertativa 

com vinte questões. Além disso, como forma de reciclar conhecimento e 

reforçar conceitos, os embaixadores participam de reuniões mensais, anuais 

e realizam workshops com toda a estrutura de compliance. 

Esta nova “função” (voluntária) se mostrou uma forma muito eficaz de 

como deve ser trabalhado o compliance dentro da organização. Após a 

leitura dos materiais coletados na empresa para esta pesquisa, somados 

aos materiais encontrados no site brasileiro e às entrevistas, é possível 

traçar o seguinte desenho para entender qual é o caminho de uma 

denúncia, caso seja observado qualquer tipo de desvio de conduta. 

 

Figura 2: O caminho de uma denúncia dentro da empresa Siemens Ltda. (Brasil) 

Fonte: Documentos da Siemens. 

 

Portanto, conforme figura 2, qualquer denúncia de desvio de 

conduta, indício de corrupção ou violação legal dentro da empresa segue 
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um caminho simples e de conhecimento notório por parte dos 

colaboradores: dentro das áreas, os embaixadores e gestores levam a 

denúncia para a área de compliance, que analisa e repassa para o Regional 

Compliance Officer. Caso a violação ocorra por parte de uma pessoa de 

alto escalão, a denúncia é levada para o Global Compliance Officer (GCO). 

Como em qualquer corporação deveria ser, a denúncia, seja em caso 

de suspeita ou de violação efetiva, é incentivada na Siemens. Em caso de 

qualquer possibilidade de desvio, além do formato acima mencionado, a 

Siemens disponibiliza um telefone 0800 (de ligação gratuita e anônima) 

chamado de “Tell Us”. Este canal, disponível em todos os países onde a 

Siemens tem unidade, atende tanto o público interno (colaboradores) 

quanto ao público externo (clientes e fornecedores). Além da já mencionada 

iniciativa intitulada “Embaixadores”, a área de compliance, RCO e do 

telefone, a Siemens também disponibiliza um e-mail (no caso do Brasil, 

compliance.br@siemens.com), um site (www.siemens.com.br/compliance)

 e um Ombudsman 

(www.siemens.com.br/ombudsman). 

A Tabela 1, abaixo, apresenta os números de casos de não-

conformidade oriundos de todas as unidades Simens no mundo. De acordo 

com o documento “Sustainability Information 2017” (Siemens AG, 2017) 

publicado no início de 2018, referente ao ano de 2017, o número de 

inquéritos ou investigações recebidas por todos os canais caiu 1,19% em 

comparação ao ano anterior. Já o número de sanções disciplinares caiu 

6,87% no ano de 2017 em comparação ao ano de 2016. 
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Tabela 1: Casos de não-conformidade em todos os canais de denúncias das 

unidades Siemens. 

 201
6 

2017 % 

Inquérito
s 

ou 
Investigações 

 
675 

 
667 

 
-1,19 

Sanções 

Disciplinares 

 
233 

 
217 

 
-6,87 

Fonte: documentos da Siemens 

 

Conforme já abordado anteriormente, um ponto trabalhado dentro da 

Siemens e legitimado pela Organização das Nações Unidas (ONU) são os 

ODS. Conforme o Relatório de Sustentabilidade 2017 da matriz alemã da 

companhia publicado no site do Pacto Global da ONU (UN GLOBAL 

COMPACT, 2017), especificamente o ODS 16: "Paz, justiça e instituições 

eficazes", inclui um apelo mundial para que as empresas reduzam 

substancialmente a corrupção e o suborno sob todas as suas formas. De 

acordo com o Relatório isso promoveria a concorrência leal, beneficiando 

empresas inovadoras. Os esforços para combater a corrupção e os fortes 

sistemas de conformidade protegem as empresas, seus funcionários e 

acionistas contra os riscos de má conduta. Uma vez que a corrupção é um 

obstáculo para a economia e o desenvolvimento sustentável, estes esforços 

podem contribuir para o progresso em todos os ODS. 

Assim, é possível traçar um paralelo com Elkington e Zollinger (2004 

apud COIMBRA, 2011) quando tratam que a introdução do conceito de 

sustentabilidade em uma empresa exige mudanças na cultura da 

organização. Portanto, conforme o tema principal desta pesquisa, o 

compliance pode realmente ser um caminho a guiar as práticas, por meio da 

transformação da cultura organizacional, para se atingir o equilíbrio da 

sustentabilidade buscada pela Siemens, conforme veremos a seguir. 

 

4.3 Sustentabilidade Siemens 
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A construção de políticas e diretrizes voltadas à sustentabilidade 

dentro de uma organização não acontece no curto prazo. Na Siemens as 

políticas já estão consolidadas, o que se reflete nas práticas da organização 

uma vez que as iniciativas sobre este tema são definidas por um comitê 

formado por executivos da empresa, com representantes de vários países: 

o chamado “Sustainability Board”. A representação brasileira normalmente, 

é realizada pelo CEO no país. Coordenado pelo Chief Sustainability Officer 

(CSO), o comitê atua por meio de uma rede global de Sustainability Officers 

nas áreas de negócios e nos países. 

No Brasil, os principais executivos participam de um comitê de 

sustentabilidade local e exercem a função de assegurar que as iniciativas 

da filial brasileira estejam alinhadas às estratégias mundiais, principalmente 

da matriz, na Alemanha. 

Pensando em sua atuação global, pode-se dizer que a Siemens é 

uma empresa comprometida com a questão da sustentabilidade. Essa 

afirmação é baseada no fato da matriz ser signatária, desde 2003, de uma 

das maiores iniciativas empresariais no mundo: o Pacto Global, da ONU. 

Essa iniciativa foi criada para a adoção por parte das empresas de práticas 

de negócios, valores fundamentais e internacionalmente aceitos, como 

direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à 

corrupção. 

Conforme o Pacto Global, além da sede alemã, outras cinco filiais da 

empresa são igualmente signatárias deste movimento, com destaque para 

a Siemens do Brasil que é membro desde 2015. 

 

Figura 3: Siemens AG (matriz) e suas filiais com as datas de ingresso no Pacto 

Global, da ONU. 

Fonte: www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/ 
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Todavia, de acordo com as entrevistas realizadas dentro da 

companhia, o conceito de sustentabilidade diverge entre os conceitos 

abordados nesta pesquisa e até mesmo entre os colaboradores – 

diferentemente do conceito de compliance em que há uma visão mais 

homogênea. 

Enquanto as leis, normas e procedimentos nacionais e internacionais 

que regem as boas práticas de um programa de compliance estão bem 

disseminadas e absorvidas pelos colaboradores da Siemens, não é possível 

afirmar o mesmo sobre os ODS – as boas práticas que regem a busca pelo 

desenvolvimento sustentável dentro das empresas. Apenas 12% dos 

entrevistados sabiam dizer o que significa a sigla “ODS”. Porém, quando 

perguntados sobre o significado do conceito sustentabilidade, muitas 

respostas foram apresentadas. O Entrevistado 03 disse que, “a primeira 

coisa que vem à cabeça é algo que tenha continuidade”. Porém, para o 

Entrevistado 20 é “realizar ações não prejudiciais” e para o Entrevistado 23 

“sustentabilidade é a manutenção do processo”. 

Para o Entrevistado 15, “(..) sustentabilidade tem três pilares: social, 

ambiental e econômico. Uma empresa para ser sustentável deve equilibrar 

esses três pilares” e para o Entrevistado 25, o conceito de sustentabilidade 

tem a ver com “garantir a continuidade dos três pilares: ambiental, social e 

econômico”, o que se aproxima bastante dos conceitos utilizados nesta 

pesquisa. 

Essa fala do entrevistado está alinhada com o contido no Relatorio 

Brundland (1987) e com a perspectiva de Elkington (2006), que trazem que 

o conceito de sustentabilidade perpassa as dimensões sociais, ambientais 

e econômicas de uma forma sistêmica, em busca de um desenvolvimento 

que leve em consideração um pacto intergerações, ou seja, que o uso dos 

recursos materiais e naturais necessários para satisfazer as necessidades 

da geração atual não coloque em xeque o bem-estar das gerações futuras. 

Inobstante as ações de compliance e os seus efeitos na 

sustentabilidade não sejam de conhecimento de todos os funcionários 

entrevistados, a busca pelo desenvolvimento de forma sustentável aparenta 

ser um objetivo bem presente na Siemens. O conglomerado alemão figura, 
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desde 2015, na lista das empresas mais sustentáveis do Brasil, dentro da 

categoria eletroeletrônico, no Guia Exame de Sustentabilidade, da Revista 

Exame. Grande parte desse destaque pode ser dado aos pilares que 

apoiam a “governança de sustentabilidade” da Siemens, que são: fomento 

aos negócios por meio do portfólio ambiental; reconhecimento pelo modelo 

de cidadania corporativa no Brasil; compromisso com a proteção ambiental 

e regulamentos locais; e ser referência em sustentabilidade. 

Cabe, então, um destaque ao terceiro pilar, que aborda o quão 

importante deve ser o compliance para a busca da sustentabilidade. Faz 

parte da governança de sustentabilidade da Siemens o zelo pelos 

compromissos de proteção ao meio ambiente e o respeito e conformidade 

com os regulamentos locais que regem a sua atuação. 

Nesse contexto, o Entrevistado 02, quando questionado sobre 

premissas para uma consolidação de práticas de compliance e de 

sustentabilidade dentro da Siemens, abordou a necessidade da educação e 

de uma mudança cultural como pontos fundamentais. Para a consolidação 

dessas práticas, “uma educação melhor dos executivos de que eles são 

responsáveis pelos impactos da empresa na sociedade é elementar¨. Para 

isso, a Siemens insiste em trabalhar “a questão da sustentabilidade e da 

responsabilidade social, não só de curto prazo, mas de longo prazo, dentro 

da empresa, implementando sistemas, controles, processos”, 

complementou o gestor. 

Essa política utilizada na Siemens vai ao encontro de algo 

anteriormente abordado nesta pesquisa. Conforme Gray (1995), a busca 

pela congruência entre os valores sociais atrelados às atividades e às 

normas dentro de um sistema social maior deve fazer parte das agendas 

das corporações, ocasionando destaque ao compliance dentro das práticas 

de sustentabilidade da organização. 

 

4.4 O compliance em direção à sustentabilidade na Siemens 
 

Cada vez mais, empresas adotam critérios de sustentabilidade em 

suas operações e procedimentos de gestão. Nesse sentido, conforme 

proposto nesta pesquisa, uma forma de buscar o equilíbrio organizacional 
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está na conformidade com às leis para balizamento das suas práticas 

diárias. O desenvolvimento de ferramentas sofisticadas e de transparência, 

integrando metas corporativas com metas globais de sustentabilidade, pode 

ser um passo fundamental para a busca deste equilíbrio. 

Utilizando como base a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(Lei 12.187/2009), a Lei de Proteção das Florestas Nativas (Lei 

12.651/2012, o chamado Código Florestal) e a Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000), em setembro de 2016, foram 

entregues às Nações Unidas as “Contribuições Nacionalmente 

Determinadas” (NDC) com o compromisso do governo brasileiro na redução 

de emissões dos gases de efeito estufa (BRASIL, 2016). Com isso, o país 

comprometeu-se a, no ano de 2025, reduzir as emissões de CO² em 37% 

(comparado aos níveis medidos em 2005). Além disso, assim como em 

outros países, traçou-se a meta de subsequentemente reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa em 43% no ano de 2030 (também comparado aos 

níveis de 2005). 

Este compromisso é ratificado pela Siemens que, de acordo com o 

seu Relatório de Sustentabilidade 2016, coletado in loco durante as 

entrevistas, se compromete a reduzir em 50% as emissões até 2020 e a 

neutralizar sua própria pegada de carbono até 2030. Para o Entrevistado 

21, quando perguntado sobre como o compliance pode guiar as práticas 

organizacionais em direção a sustentabilidade: “as legislações relacionadas 

ao meio ambiente são um ponto extremamente importante. Práticas, como 

a neutralização do CO₂, são desafios organizacionais embasadas no 

compliance, mas com objetivos sustentáveis”. Já o Entrevistado 9 preferiu 

utilizar os pilares social e econômico para responder ao mesmo 

questionamento: “se a empresa é corrupta e o compliance não é seguido, 

as consequências podem ferir a sociedade como um todo, e a economia 

deixa de ser fomentada”. 

Para tanto, é válido resgatar Dias (2015), que disse que 

desenvolvimento sustentável é a integração de questões econômicas, 

sociais e ambientais, preservando a diversidade, respeitando a integridade 

dos ecossistemas, trazendo a importância dos pontos essenciais para o 

funcionamento do sistema econômico. Portanto, vale-se do argumento de 
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que o compliance pode ser um guia dentro das organizações para se atingir 

um desenvolvimento sustentável quando o Entrevistado 15 diz que “o 

compliance está presente em todos os processos da empresa, garantindo 

que todos os processos, sejam ligados ao ambiental, social ou econômico, 

que sejam realizados de maneira correta” e ao Entrevistado 25, que diz que: 

 

¨(...) o compliance atua em qualquer regulamentação. Pensando 
nos três pilares da sustentabilidade, todos eles têm 
regulamentações. A partir do momento que eu garanto o 
atendimento pleno, até mesmo preventivo, eu estou atuando 
em prol da sustentabilidade”. 

 

É fundamental nesta etapa da pesquisa trazer uma das principais 

funções da governança corporativa, anteriormente abordada por Kolk 

(2008) neste trabalho, como sendo a harmonização de interesses e o 

fornecimento de diretrizes como um instrumento de gestão, buscando 

sempre a perpetuação das organizações, guiadas pelas dimensões da 

sustentabilidade. Assim, vale o paralelo traçado com o Entrevistado 02 que, 

quando questionado sobre a relação entre compliance e sustentabilidade, 

disse: “nós entendemos que negócio sustentável só é aquele negócio que 

também é integro... não tem sentido para a empresa ter um ganho de curto 

prazo quando há uma perda para a sociedade” . 

Portanto, é possível notar, por meio de muitos autores que trazem as 

suas definições de compliance e de sustentabilidade, somada as entrevistas 

realizadas in loco na empresa Siemens e por meio de uma coleta 

documental de insumos que corroboram as práticas organizacionais com a 

teoria, que faz sentido planejar a busca pelo equilíbrio da sustentabilidade 

iniciando pela proposta de estar em conformidade com as leis e regras. 
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5. CONCLUSÕES 
 

A governança corporativa e sustentabilidade são temas essencialmente 

relacionados entre si, uma vez que qualquer negócio enfrenta, cada vez 

mais, um número crescente de riscos não financeiros. A introdução do 

conceito de sustentabilidade em uma empresa exige mudanças na cultura 

da organização. Não é apenas criar políticas e processos. À medida que o 

sucesso da introdução da responsabilidade social, econômica e ambiental 

é organicamente sentida, a empresa muda sua forma de atuar, de tomar 

decisões e, consequentemente, a sua contribuição e a sua relação com a 

sociedade. 

De acordo com a ONG Transparency International, casos recentes 

de corrupção na história brasileira, como a Petrobras e a Odebrecht, 

mostram como a colusão entre empresas e políticos tem o poder de 

absorver bilhões de dólares em receitas das economias nacionais, 

beneficiando poucos em detrimento de muitos. Este tipo de corrupção 

sistêmica viola os direitos humanos, impede o desenvolvimento sustentável 

e alimenta a exclusão social. 

A governança corporativa busca, continuamente, aperfeiçoar as leis, 

regulamentos e contratos que regem as operações das empresas, além de 

garantir que sejam salvaguardados os direitos dos acionistas e stakeholders 

em geral, o que é aderente com os objetivos do presente estudo, que se 

propõe a aprofundar tema que está presente em inquietações que afloram 

no cotidiano brasileiro, país que padece por conta de casos de desvios e 

má administração do dinheiro (seja este público ou privado), tendo como 

consequência a perda da credibilidade nas instituições e indignação de boa 

parte da população brasileira, independente da sua raça, faixa etária, classe 

social ou opção partidária. 

Nessa mesma linha, a temática sustentabilidade valoriza práticas 

organizacionais que levam em consideração o que é economicamente 

viável, socialmente justo e ecologicamente correto. A convergência desses 

elementos traz à tona uma discussão pouco usual: como o compliance pode 

ser eficaz na busca da sustentabilidade. A pesquisa mostrou que a empresa 

Siemens, no Brasil, é uma referência na adoção de boas práticas de 
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compliance e foi possível demonstrar os efeitos do compliance devidamente 

disseminado dentro de uma organização como indutora do equilíbrio dos 

pilares da sustentabilidade. 

O estudo demonstra que o processo da busca de melhores práticas 

de compliance na Siemens se fortaleceu com a aceitação e a consciência 

dos erros do passado e a transformação desses em um aprendizado e um 

desejo de construir uma nova história, legitima objetos sociais em direção à 

sustentabilidade, consideradas as dimensões econômica, social e 

ambiental.  
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Abstract 

The present study presents a look at sustainability from the perspective of one of principles of corporate governance, 

compliance, using the Brazilian scenario as context. Brazil is experiencing a period when corruption and lack of 

conformity to laws governing good conduct and ethics are common issues in meetings of councils, boards, and partners, 

and this extends to society at large. It is therefore pertinent to discuss how conformity and compliance with regulatory 

standards expressed in bylaws, internal regulations, and the country’s legal institutions can help an organization to be 

economically viable, socially fair, and environmentally correct. The methodology adopted is qualitative, using 

empirical research conducted at the Siemens corporation. The research findings show that the search for better 

compliance practices at Siemens, combined with awareness and acceptance of past mistakes, can be transformed into 

the understanding and desire to build a new history. This process legitimates social objects towards economic, social, 

and environmental sustainability. 

 

Keywords: Corporate governance, Compliance, Sustainability.  

1. Introduction  

At the present moment a new paradigm of sustainable behavior is emerging, one in which organizations are 

systematically taking into consideration the economic, social, and environmental dimensions of their decision-making. 

In this scenario, functionalist behavior—where the primary objective of organizations is to generate profit for 

shareholders—is losing space (Mackey and Sisodia, 2013). 

This new paradigm does not postulate that organizations should abandon profit generation. Profit is healthy, and besides 

is necessary for the survival of a company. However, profit has ceased to be the main focus and raison d’être of 

organizations and has instead become a consequence. Elkington (2012) argues that the transition to a sustainable 

capitalism has to do with a cultural revolution that involves values, markets, transparency, life cycles of technologies 
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and products, and short- and long-term tensions. The author also points out that this revolution will take place through 

organizations, which will exercise influence through corporate governance principles. 

In spite of this, the corporate governance concept was not initially analyzed as positively as it is in the paragraphs 

above. Seminal approaches to the notion—not yet dubbed “corporate governance”—included the adoption of rules and 

procedures for decision-making and the basis on which the organization objectives are set, thereby defining the means 

to achieve the objectives and the instruments to monitor performance. And this stems from mistrust of human behavior. 

In the twentieth century, organizations substantially increased their structures. The power of capital, technology, and 

management became evident in transformations of productive processes such as that seen in Ford factories, which in 

1908-1909 sold 10,607 cars, and by 1916-1917 had the capacity to produce and sell 730,041 units. For this to come 

about, it was necessary to increase the physical plant, to acquire inputs and machinery, and to invest in technology. Of 

course, this requires financial resources, and organizations issued shares to capitalize themselves, with the consequence 

that the capital was dispersed in the hands of thousands of shareholders. In order to operate these rapidly growing 

industries, it was necessary to hire many employees, which made direct management by the owners impracticable. 

There was a need to hire professional managers, and managers soon ascended to power (Rossetti and Andrade, 2015). 

This phenomenon affects the construction of the corporate governance concept, and Berle and Means (1932) realized 

that holders of shares, increasingly began to have a passive relationship regarding management, which has been 

characterized as the so-called divorce between ownership and management. In this reality, managers came to have the 

power of information (information asymmetry) and began to make decisions which were often self-interested, which 

became known as a conflict of interest. 

Conflict of interest is the main input for what was scientifically known as the Agency Theory, as evidenced in the 

research of academics like Spence and Zeckhauser (1971), Alchian and Demsetz (1972), Ross (1973), and Jensen and 

Meckling (1976), who assume that organizations are entities that congregate people with different interests, being a 

place of imperfect contracts in which the interests of the principal (shareholders) and agents (managers) are incongruent 

and conflicting. 

One of the main functions of corporate governance is precisely the harmonization of interests. It offers guidelines for 

this, insofar as it is a management tool that aims at the perpetuation of organizations, considering the dimensions of 

sustainability—economic, social, and environmental—that must be taken in systemic consideration, in decision-

making, risk management, organizational practices, and models. To do so, it uses principles established by the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which comprises the 35 most developed 

economies on the planet: 

 

- Fairness: a sense of justice, fairness in the treatment of shareholders, and respect for the rights of minorities, both 

in the increase of the results and in their active presence in general meetings. 

- Disclosure: transparency of information which affects the business—especially that which is highly relevant—

involving results, opportunities and risks. 

- Accountability: accounts are kept based on best practices and audits. 

- Compliance: compliance with regulatory standards, expressed in the bylaws, internal regulations, and legal 

institutions of the country. 

 

In this sense, corporate governance can function as an instrument to not only monitor and supervise the relations 

between agent and principal, but also for obtaining legitimacy. This refutes the resource dependency view of an 

organization becoming interdependent with the various other stakeholders as a way to increase its attractiveness and 

promote access to resources (Pfeffer and Salancik, 1978). 

This perspective adheres to the German-Japanese model of corporate governance, which has the most explicit and 

systematic recognition of all interested parties, meeting what Parsons (1956) addressed in the 1950’s when he defined 
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organizations as a system oriented toward the achievement of specific goals, but which necessarily contribute to the 

broader social system. The author argues that once organizations use resources from the environment, society constantly 

assesses whether their actions are appropriate and whether their products or results are socially useful. 

Considering the contributions of Agency Theory and Resource Dependence Theory, this paper intends to examine the 

convergence between the compliance principle of corporate governance and sustainability, two themes that are 

presently driving the market and society. The research problem we set is therefore: How does compliance address 

Siemens’ organizational practices toward sustainability? 

The work methodology is qualitative and includes a case study carried out at Siemens, Brazil. According to Triviños 

(1987), qualitative research is essentially descriptive, because “the descriptions of phenomena are impregnated with 

the meanings that the environment bestows on them”; because of this, it is framed at the level of cognitive domain of 

knowledge and domain of understanding. 

 

 

2. Methods 

A qualitative, descriptive study was carried out. Qualitative research consists of a set of interpretive practices that make 

the world visible through representations such as field notes, interviews, and records. This means that qualitative 

researchers study things within their natural contexts, trying to understand or interpret the phenomena according to the 

meanings that people attribute to them (Denzin and Lincoln, 2011). 

As for the procedure, the case study was chosen. For Stake (1995), the main difference between the case study and 

other research methods is the researcher’s focus, which is on understanding a particular case in its complexity. 

According to Merrian (1988), researchers often use the case study method when they wish to understand an in-depth 

situation. 

In order to give consistency to the work, a triangulation was carried out in the research inputs, with the adoption of a 

literature review, documentary analysis, and interviews. Some documents analyzed, such as the Sustainability Report 

and Compliance System, are publicly available on Siemens’s own websites and the UN Global Compact website. 

Others are private documents, provided by the company. Interviews were performed face-to-face, recorded, and 

subsequently transcribed and analyzed. 

The case choice is due to the fact that Siemens has experienced serious problems due to lack of compliance with laws, 

both in Europe, where the company is based, and in Brazil, where the study was conducted. 

As for the research delimitation, 25 interviews were carried out within the company's headquarters in Brazil, in the city 

of São Paulo, over three days. Staff from various positions and various areas of the firm were interviewed—from 

analysts to directors. The type of interview chosen was semi-structured, with a questionnaire developed and validated 

by other research on compliance and sustainability, especially that of KPMG and ISE – Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (Corporate Sustainability Index), from B3 (Formerly BM & F BOVESPA). 

3. Results and Discussion 

Companies can be seen as a complex set of contractual relations between people, individuals, and corporations, serving 

as a legal device for contractual relations. The organization functions as an integrator of conflicting objectives held by 

different actors (Ross et al., 2002). To mitigate conflicts of interest, corporate governance has among its principles 

compliance with regulatory standards, expressed in the bylaws, internal regulations, and legal institutions of the 

country, known as compliance. 
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The history of organizations gives us clear evidence that many of the decisions made by managers are self-interested 

(for example, bonus access), and are not geared to the organization’s collective goals. In this sense, several attempts to 

mitigate these conflicts of interest have been made, which became known as the Agency Costs (Jensen and Meckling, 

1976). 

At the end of the 1970s and through the 1980s, theoreticians such as Jensen and Meckling (1976), Fama (1980), and 

Eisenhardt (1989) viewed corporate governance as being focused on the mechanisms and rules designed to align the 

interests of capital owners and corporate managers. These rules cover the procedures for elevating the importance of 

transparency and information. In this sense, corporate governance is a tool that has been gaining space in the quest to 

legitimize organizations (Aras and Crowther, 2008; Kolk, 2008, 2005; Black et al., 2006; Demsetz and Villalonga, 

2001; Coles et al., 2001), and the studies converge on the recognition that it is a fundamental instrument for the 

credibility of a company.  

For the OECD (1999), corporate governance is the system under which organizations are directed and controlled. Its 

structure specifies the distribution of rights and responsibilities among the different participants (board of directors, 

executive directors, shareholders) and defines the rules and procedures for decision-making. It also offers support for 

the establishment of company objectives, defining the means for their scope and instruments to monitor performance.  

And as the governance theme became a daily part of organizations, the CEO’s role gained importance within every 

major company. Hambrick and Mason’s theory (1984) can be regarded as the inaugural study about the importance of 

top management, addressing the senior executives’ role and their influence on both strategy and organizational 

performance. The authors argue that the executives’ attributes are factors that directly influence the making of a 

strategic decision, affecting performance and company success. 

Rossetti and Andrade (2015) present four definitions of Corporate Governance (CG): CG as a relationship system 

between company management, boards of directors, shareholders, and stakeholders; CG as a means of dealing with 

laws and regulations; CG as a power structure, which refers to the mechanisms by which corporations are directed and 

controlled; and CG as a regulatory system, which refers to behavioral patterns that lead to efficiency, business growth, 

and benefits for shareholders (Benites and Pólo, 2013). 

According to the Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (Brazilian Corporate Governance Institute, IBGC) 

(2015), corporate governance “is the system by which companies and other organizations are directed, monitored and 

encouraged, involving relationships between partners, board of directors, board of executive officers, supervisory and 

control bodies, and other stakeholders.” Good corporate governance practices aim to translate principles into 

recommendations, so that interests preserve and optimize the long-term economic value of an organization, thereby 

facilitating access to resources and contributing to the quality of management and the longevity of companies, all based 

on credibility.  

Generating this credibility is needed to implement governance principles and keeping practices aligned with them.  The 

literature suggests four principles to be observed: transparency, accountability, responsibility, and justice (Aras and 

Crowther, 2008). The main intention is to create a transparent environment where each party—shareholders, managers, 

employees, suppliers, and society at large—is able to assume its responsibilities and contribute to the company’s growth 

and creation of value (Jamali et al., 2008).  

Thus, in a first approximation, it can be said that corporate governance advocates transparency and respect for the rights 

of minority shareholders, and can be an instrument to induce a virtuous cycle, in that it values economic actors with 

good economic, social, and environmental performance levels (Grun, 2003). The importance of corporate governance 

is also reinforced by its quest to continually improve laws, regulations, and contracts governing corporate operations, 

thereby safeguarding the rights of shareholders and stakeholders in general (Kolk, 2008).  
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Corporate governance, therefore, sets the tone for the organization, marking how power is exercised and how decisions 

are made (Jamali et al., 2008). In summary, corporate governance generally revolves around a set of universal attributes, 

including ensuring accountability and creating mechanisms to control managerial behavior; and ensuring that 

companies are managed in accordance with the regulatory aspects that guide them and that take into account the values 

of stakeholders in a comprehensive way, mitigating conflicts of interest (Keasey et al., 1997).  

A value that has been gaining prominence among the expectations of stakeholders is sustainability in corporate 

governance (Elkington, 2012). Leo and Robles (2006) consider that society has come to require information on 

sustainability from companies, leading to the incorporation of economic, social, and environmental aspects in the 

business community’s reports.  

This perspective can demonstrate that corporate governance is concerned with creating a balance between a company’s 

economic and social objectives, including aspects such as efficient use of resources, accountability in the use of its 

power, and corporate behavior in relation to the environment (Sethi, 2002). 

This movement may be occurring because broad issues such as business ethics through entire chains of values; human 

rights; bribery and corruption; and environmental impacts have become some at the great issues of the 21st century 

(Elkington, 2012). Customers increasingly expect companies to consider human rights in their work practices and to 

demonstrate stewardship of natural resources (Bronn and Vidaver-Cohen, 2009). In addition, employees exhibit greater 

loyalty to companies when they see themselves working for the improvement of society (Aguilera et al., 2007).  

In this scenario, corporate governance can be seen as a synergistic effort by all components of society to generate an 

environment of trust, ethics, and moral values, and has gained great importance in recent years (Elkington, 2012). Two 

of the main reasons for this surge in interest are economic liberalization, deregulation of industry and business, and 

demand for a new corporate ethos (Joyner and Payne, 2002). One more factor that has been responsible for the business 

sector’s sudden exposure to a new paradigm of corporate governance is the demand for greater accountability of 

companies before their shareholders, customers, and other stakeholders (Bushman and Smith, 2001). 

Therefore, corporate governance and sustainability practices have been typically approached together, and have as their 

main source Bowen’s (1957) work, which laid out a vision of social responsibility aligned with company policies, as 

opposed to the philanthropic approach that the theme carried in the beginnings. In this sense, there is evidence to suggest 

that organizations are more inclined to broaden the base of their performance evaluation from a short-term financial 

focus to include the long-term social, environmental, and economic impacts (Hardjono and Van Marrewijk, 2001).   

Elkington began to seriously address corporate governance in his work beginning in the mid-1990s, and it has become 

an increasingly significant component of his work since 1998, the year in which he published Engaging Stakeholders. 

This two-volume report to the United Nations Environment Program (UNEP) predicted that corporate governance 

would become an area of increasing pressure on companies (Elkington, 1998). 

Prior to this, in 1994, one of the main generators of convergence of the corporate governance agenda with broader 

social concerns was the design of the triple bottom line, a term that gained strong currency in the late 1990s. Until then, 

there was no language that could so broadly address the inevitable expansion of the environmental agenda, which for 

sustainability can be traced back to 1987. That year saw the release of the Brundland Report titled Our Common Future, 

which argues that social and economic dimensions must be addressed in a more integrated way with economic 

development (Elkington, 2006). 

According to Elkington (2006), “the better the corporate governance system, the greater the chance that we can build 

truly sustainable capitalism.” The author also argues that a growing proportion of corporate sustainability issues revolve 

around the design of companies and their value chains, business ecosystems, and ultimately, markets.  
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According to Cartwright and Craig (2006), the dominant perspectives on corporate governance include: (1) protecting 

shareholders’ rights; (2) ensuring the equitable treatment of all shareholders, including minorities and foreigners; (3) 

recognizing all stakeholders’ rights; (4) ensuring the strategic orientation of the company, effective control of 

management by the board, and the accountability of the board of directors to the company and shareholders. 

 In this way, organizations seek to establish congruence between the social values associated with their activities and 

the norms of behavior acceptable in the larger social system of which they are part.  It seems clear, therefore, that 

special attention should be paid to compliance within the organization’s sustainability practices (Gray et al., 1995).   

The various changes faced by Brazilian companies, especially since the beginning of the 21st century, have brought 

many reflections and prompted new decisions towards an ever more natural adaptation to the rules of business. Thus, 

compliance has become a common issue in the strategic meetings of presidents, directors, and boards of Brazilian 

companies of all sizes. 

According to the Associação Brasileira de Bancos Internacionais (Brazilian Association of International Banks, ABBI) 

(2009) the mission of compliance is to: Ensure, together with other areas, the adequacy, strengthening, and operation 

of the Institution's Internal Control System, seeking to mitigate risks according to the complexity of its business, as 

well as disseminate the culture of controls to ensure compliance with laws and regulations. As well, acting in the 

orientation and awareness to the prevention of activities and conducts that can cause risks to the image of the institution 

(ABBI, 2009). 

According to Rossetti and Andrade (2015), compliance means adherence to the regulatory norms that are expressed in 

bylaws and internal regulations, in addition to respecting the laws that govern the country. Negrão (2014), along the 

same lines, discusses compliance as the duty to obey the laws, as well as following the internal and external regulations 

required to carry out the activities of an organization. The results of adopting compliance demonstrate how adherent it 

is to policies, guidelines, standards, regulations, laws, and procedures. 

Integrity, as defined in the Guide for Brazilian Organizations, means that the company has the capacity to act in line 

with its vision and mission. It is the maintenance of consistency and compliance with the company’s principles and 

values. Resilience means that the organization has the capacity to recover and react whenever its integrity is threatened, 

whether it in crises or critical situations. 

In order to comply with the applicable rules and guarantee its integrity and resilience, it is not sufficient for the company 

to outline in its vision and mission the adoption of ethical conduct, and then passively expect all employees to observe 

it in all their activities, all the time. 

Compliance in organizations is governed by regulations and principles, such as Equator Principles, Brazilian Law 

4327/2014, Brazilian Law 12.846/2013, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), and the Sarbanes-Oxley Law (SOX). 

Led by the International Finance Corporation (IFC), the financial arm of the World Bank, the Equator Principles involve 

a series of rules for granting credit, ensuring analysis, multilateral discussion, and mitigation of social and 

environmental impact. A bank that becomes a signatory of the Equator Principles will have to demand that its clients 

exercise due diligence in financing large projects or acquiring assets. The objective is to ensure that the financial 

resources allocated to the operation consider sustainability, environmental balance, social balance, and mitigating 

elements for avoiding accidents. 

In Brazil, another mechanism for establishing organizational behavior is the Law 4327/2014, through which the Central 

Bank of Brazil began to demand that all financial agents incorporate into their business model practices to manage 

social and environmental risks. This involves customers and suppliers, as well as guidance to their own employees, 

something unprecedented in the entire international financial system. Law 4327/2014 implements the concept of 
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analysis, classification, monitoring, and due diligence from a socio-environmental perspective to operations with credit 

characteristics—according to the size and complexity of each institution—in order to discourage financial agents from 

financing operations that may cause environmental or social impact. Banks assume this role of co-responsibility with 

their clients, and before the supervisory bodies if it is identified that any socio-environmental problem was generated 

due to some credit operation. 

Brazilian Law 12.846, signed in August 2013, brought to the national level a legal incentive for instituting compliance 

policies and practices, regardless of the type of organization or corporate model adopted, involving responsibilities of 

both legal persons and individual (directors and administrators). This, together with the “Lava Jato” anti-corruption 

operation, has raised public awareness and led to pressure from society to step up the fight against corruption in Brazil.  

According to the document prepared by KPMG, it is possible to note an increasing number of Brazilian companies 

interested in so-called compliance programs, especially in recent years.  According to the OAB/MG Guide, Compliance 

Programs contemplate a proactive implementation of tools, policies, control systems, audits, and training, followed by 

actions to ensure that employees of an organization will perform their tasks with integrity. The goal is always to ensure 

adherence to the rules, applicable to the business and activities of the company, as well as adherence to its ethical 

principles and its values. 

The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) is a United States law, created in 1977 and updated in 1998 with the purpose 

of outlawing payments to foreign government officials with the purpose of obtaining or retaining business. The FCPA 

not only prohibits the act of payment itself, but also bars companies from promising or authorizing the payment of 

money or other tender if they know that some or all of it may be used by the recipient for corrupt purposes (The United 

States Departament of Justice, 2017). 

The Sabanes-Oxley Law is an American law created in 2002 with the purpose of protecting investors by improving the 

accuracy and reliability of corporate disclosures made in accordance with the laws of values.  Created by Senator Paul 

Sarbanes and Deputy Michael Oxley, the Sarbanes-Oxley Law enforces the creation of mechanisms for reliable audits 

and security within organizations. As Oliveira (2015) states, this law addresses corporate governance in two ways: the 

rigorous monitoring and auditing of companies’s behavior; and severe punishment for fraudulent acts committed by 

directors of companies. 

It is possible to note the correlation between the themes addressed in this research when we look at the SDG, Sustainable 

Development Goals (UN) and realize that compliance is present even at a global level. More specifically, the SDG 

number 16, for example, aims at effectively implementing justice and transforming organizations. As two of its goals, 

this objective emphatically addresses: the need to substantially reduce corruption and bribery, in all its forms; and 

encouraging the development of effective, accountable, and transparent institutions at all levels, and ensuring 

accountable, inclusive, participatory, and representative decision-making in all spheres. 

In that sense, the research findings are guided by the research construct, which involves the categories of compliance 

and sustainability of the Siemens company in Brazil. First, however, we will describe the organization under study, and 

then characterize its Compliance Program, which allows a wide view of the practices adopted by the company. 

In addition, the time during which the researcher followed the organizational routine of Siemens allowed a clear 

observation of how much compliance permeates the practices of the company.    

3.1 Siemens  

According to data collected at the organization headquarters and the document “Sustainability Report 2016”, published 

in the year 2017 and available in its printed version during the field survey (interviews), Siemens is a multinational 

company present in Brazil since 1905. Its performance can be characterized by the following business divisions: energy, 
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industry, infrastructure, and health. It has approximately 5,000 employees across 12 factories, seven Research And 

Development (R&D) units, and 13 regional offices.  

The principles of sustainability—a balance between social, environmental, and economic interests—are addressed in 

the Annual Report, as well as in the statements of some of the respondents. For example, Siemens was the first company 

in the industrial sector to set a goal of neutralizing its carbon footprint: by 2020, reducing its carbon dioxide (CO²) 

emissions by half (out of a total of 2.2 million tons of CO² by 2017); by 2030 it intends to neutralize all its emissions. 

Through its portfolio, Siemens claims that, worldwide, its customers have reduced more than 500 million tons of CO² 

emissions. 

This point makes it possible to draw a parallel between a policy advocated at Siemens and the UN's global goals, and 

thereby exemplify how the sustainability balance can be achieved through compliance. According to its agreement with 

SDG (Sustainable Development Goal) number 13, “taking urgent action to combat climate change and its impacts” it 

is possible to affirm that the company is committed on its part, especially since the goal has been issued as a public 

challenge through reports and speeches from managers. 

According to the Guia Exame de Sustentabilidade 2017, an important reference in Brazil that evaluates the most 

efficient corporate responsibility practices, Siemens was recognized for its report entitled “Business to Society”. This 

document, also collected during the visit to the company's headquarters in Brazil, uses a methodology based on Agenda 

2030 and the SDGs, which take into account the impact of its activities on society.  

In order to understand the impact on its stakeholders, and evaluate its role and purpose in society, this report addresses 

issues such as education, job creation, and care for the environment, and refers to being audited by 

PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Interviewee 02, an executive with a high management position in the company, stated the following when asked about 

which Siemens actions are related to sustainability: 

It starts with Siemens’ strategy. We have a strategy defined as 'Business to Society’, 

i.e. what impact the company has on society. Sustainability has to be on the agenda, it 

has to be the main item, it has to be part of the company's strategy. Being part of the 

company's business strategy, a number of other actions will automatically stem from 

this, from having a sustainability program, having a foundation, volunteer program. But 

I think that is the result of all this. 

This view of the executive and Siemens positioning are in line with  “tone at the top” by Hambrick and Mason's (1984) 

approach, addressing the importance of the role of senior executives and their influence, both over strategy and the 

performance of organizations.  Speeches by executives and the publication of materials that inform society about the 

company’s activities conform to the approach proposed by Leo and Robles (2006), which addresses society's demands 

for information on sustainability. This form of pressure and expectation leads organizations to publish their practices 

towards the economic, social, and environmental dimensions, as a means of gaining legitimacy. 

A corporate governance structure and its good practices generate a state of social acceptance. As Pfeffer and Salancik 

(1978) described, corporate governance can function as an instrument of legitimacy in a context of an organization’s 

interdependence with its stakeholders, and can even increase its attractiveness in both the consumer market and the 

financial market. Compliance, one of pillars of CG, plays an important role from this moment, and it is interesting to 

analyze the extent to which the concept of compliance is disseminated and absorbed within the company studied. 

Our research shows that for both managerial and analyst-level professionals, the concept of compliance is clear. For 

Interviewee 23, who holds a management-level position, compliance is “acting in accordance with rules and laws. It is 
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to be in conformity, not only with the laws, but also with the organization in which one is inserted and participates.” 

Interviewee 05, also a manager, was more emphatic, responding that “compliance is integrity.” And for Interviewees 

01 and 18, both at the analyst level, compliance is “conforming to the broader aspect of the law, standards, and 

requirements” and “the rules manager,” respectively. 

For Siemens, according to the brochure collected on the day of the interviews, compliance means to have transparency 

and business ethics, not just “masks” of honesty, and to defend this the company’s goal is to seek clean business, 

everywhere, by all people, all the time. 

Thus, it is possible to treat the understanding of compliance within Siemens as aligned to the OECD concept: 

“conformity in compliance with regulatory standards.” This legitimizes the concept promoted by Aras and Crowther 

(2008) regarding the CG and the four principles: transparency, accountability, responsibility, and justice. 

It is interesting, even within the concept of CG, to draw a parallel between Interviewee 02 and the contributions of 

Jamali et al. (2008). When asked about the Board of Directors and its commitments to the company, the interviewee 

said: “The Board always notes the question of the company’s profitability, not only reputational, but also of 

responsibility within the market, requiring Siemens to have as part of its strategy the issue of transparency, integrity, 

and sustainability as key issues on the agenda.” Jamali et al. (2008) approach CG in a transparent environment, with a 

structure and professionals capable of assuming responsibilities, contributing to the growth and value creation of the 

company. 

3.2 Siemens’ Compliance Program 

Compliance can become a foundation for the adoption of sustainability practices, based on the assumption that 

questions from society about organizational strategies can be answered by the legitimization of practices materialized 

through laws, regulations, and guidelines governing the company. 

The implementation of a compliance system can also positively affect the attractiveness of a company (Pfeffer and 

Salancik, 1978).  Interviewee 01 was asked whether he believes that the structure and compliance practices affect 

Siemens’ attractiveness: 

Today, a lot. Increasingly, compliance has been the support to attract customers. (...) 

once a month we receive companies or people to learn what Siemens compliance 

system is since 2006, when there was an episode that was the motivator of compliance 

system from penalties suffered until the system was developed and control of practices, 

which have been changing and the maturity of Siemens increasing. Once customers 

have come to attend these meetings, this creates ties, opens doors. For that possible 

client that you intend to conquer this is already an attractive plus, that the company is 

reliable, exchanges experience, is open to listen. 

 

This response reflects the premise of this study about the attractiveness generated by the CG and its compliance pillar. 

CG can play an important role in the search for balance between what is environmentally correct and socially just, 

without neglecting companies’ financial results, which remain important items for the survival of companies and the 

welfare of their employees and society as a whole. This influences the image positively to the stakeholders. 

Both the “Annual and Sustainability Report 2016” document and the “Siemens Compliance System” material (collected 

on site and also available on the company's Brazilian website) highlight the pillars that underpin the company’s 

compliance system. According to Interviewee 04, Siemens has built a “compliance program to prevent, detect, and 
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respond that, fortunately for the efficiency as it was applied, serves as an example and benchmarking for other 

companies.”   

 

Figure 1. Siemens Compliance System. 

Source: Siemens documents 

 

The pillars adopted are Prevent, Detect, and Respond (Prevenção, Detecção and Resposta, in Portuguese). For Siemens, 

the first pillar, prevention, is the most important. According to the materials collected, this is exercised through training 

and strong communication. The observation of this pillar is supported by ABBI (2009), which has as a compliance 

mission “to act in the orientation and awareness of the prevention of activities and conduct that can cause risks to the 

image of the institution”.    

The second pillar, detection, is carried out by several control mechanisms, with the objective of ensuring an adequate 

compliance of procedures and policies, both internal and external. This also reflects ABBI (2009), which defines 

compliance as enforcing internal and external regulations. 

The third and final pillar, response, addresses the importance of ensuring that immediate actions are implemented if 

deviations are identified. Siemens adheres to the principle of “zero tolerance” for conduct contrary to the culture of 

ethics and integrity. This pillar, as well as the first two, assume that compliance program should contemplate the 

implementation of tools and training, as well as actions that ensure that its employees perform their tasks and take 

actions in an integral manner. The aim is to ensure adherence to the rules, as well as to the company’s ethical principles 

and values. 

3.3 Siemens Sustainability 

The construction of policies and guidelines for sustainability within an organization does not happen in the short term. 

At Siemens, the policies are already consolidated, which is reflected in the organization's practices. The initiatives on 
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this theme are defined by the so-called “Sustainability Board”, a committee composed of company executives, with 

representatives from several countries. The Brazilian representation usually is performed by the CEO in the country. 

The committee, which is coordinated by the Chief Sustainability Officer (CSO), acts through a global network of 

Sustainability Officers in the business and in the countries.  

In Brazil, the main executives participate in a local sustainability committee and are responsible for ensuring that the 

initiatives of the Brazilian branch are aligned with company headquarters in Germany and global strategies. 

In terms of its global performance, it can be said that Siemens is a company committed to the issue of sustainability. 

This statement is based on the fact that the parent company has been a signatory since 2003 of one of the largest business 

initiatives in the world: the UN Global Compact. This initiative was created to encourage the adoption of business 

practices incorporating fundamental and internationally accepted values, such as human rights, labor relations, 

environmental care, and anti-corruption. 

In addition to the German headquarters, five other subsidiaries of the company are also signatories of the Global 

Compact, including Siemens Brazil, which has been a member since 2015. 

Table 1: Siemens AG (parent company) and its subsidiaries with the dates of entry into the UN Global Compact 

Name Type Sector Country Joined On 

Siemens Ltda Company 

Electronic & Electrical 

Equipment Brazil 29/01/2015 

Siemens A.E., Greece 

Small or Medium-sized 

Enterprise 

Electronic & Electrical 

Equipment Greece 26/03/2012 

Siemens d.o.o. 

Small or Medium-sized 

Enterprise 

Electronic & Electrical 

Equipment Slovenia 14/09/2009 

Siemens, S.A. Company 

Technology Hardware & 

Equipment Spain 11/10/2006 

Siemens Gamesa 

Renewable Energy, S.A. Company Alternative Energy Spain 02/02/2005 

Siemens AG Company 

Technology Hardware & 

Equipment Germany 26/11/2003 

Source: www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/ 

However, according to interviews conducted within the company, the sustainability concept differs between the 

concepts addressed in this research and even among employees - unlike the compliance concept. 

While national and international laws and standards and procedures governing good practices in a compliance program 

are well disseminated and absorbed by Siemens' employees, the same cannot be said about SDG, the best practices 

governing the pursuit of sustainable development within companies. Only 12% of respondents knew what the acronym 

“SDG” means. However, when asked about the concept of sustainability, many answers were offered. Interviewee 03 

said, “the first thing that comes to mind is something that has continuity.” However, Interviewee 20 described it as 

“doing non-harmful actions,” and for Interviewee 23 “sustainability is the maintenance of the process.” 

For Interviewee 15, “(...) sustainability has three pillars: social, environmental, and economic ones. To be sustainable, 

a company must balance these three pillars.”  Interviewee 25 described the concept of sustainability as “ensuring the 

continuity of the three pillars: environmental, social, and economic”, which closely approximates the concepts used in 

this research. According to the Brundland Report and Elkington (2006), the concept of sustainability addresses the 

social, environmental, and economic dimensions in an integrated way, in search of development that takes into account 

an intergenerational pact—meaning that the use of materials and natural resources to meet the needs of the present 

generation does not call into question the well-being of future generations. 

It should be emphasized that—as suggested in the title of this paper—it is clear that compliance can be treated as a path 

that facilitates the search for sustainability. Even if this is not well understood by the company professionals who took 
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part in this study, it is necessary to highlight, by analyzing the practices and their results, that sustainable development 

should always be an objective of an organization such as Siemens. 

Since 2015, the German conglomerate has been included in the list of the most sustainable companies in the country, 

within the electro-electronics category, in Exame magazine's “Exame Sustainability Guide”. Much of this prominence 

can be given to the pillars that support Siemens' “governance of sustainability,” which are: fostering business through 

the environmental portfolio; recognition by the model of corporate citizenship in Brazil; commitment to environmental 

protection and local regulations; and being a reference in sustainability. 

There is then a highlight to the third pillar, which deals with how important compliance should be to the pursuit of 

sustainability. Siemens' governance of sustainability has a commitment to protecting the environment and complying 

with local regulations governing its operation. 

In this context, Interviewee 02, when asked about premises for a consolidation of compliance and sustainability 

practices within Siemens, addressed the need for education and cultural change as fundamental points. To consolidate 

these practices, “a better education of the executives, so that they are responsible for the company’s impact on society, 

is elementary.” To this end, Siemens insists on working “on the issue of sustainability and social responsibility, not 

only in the short term, but in the long term, within the company, implementing systems, controls, processes,” the 

manager added. 

This policy is in line with the search for congruence between the social values linked to activities, and norms within a 

larger social system, as put forth by Gray (1995). According to the author, this should be part of corporations’ agendas, 

giving rise to compliance within the organization’s sustainability practices. 

4. Conclusions 

Corporate governance and sustainability are essentially interrelated issues, as every business faces an increasing 

number of non-financial risks. Introducing the concept of sustainability into a company requires changes in the 

organizational culture, beyond just creating policies and processes. As the success of the introduction of social, 

economic, and environmental responsibility is organically felt, the company changes its way of acting and making 

decisions, and consequently its contribution to and relation with society. 

Recent cases of corruption in Brazil, such as Petrobras and Odebrecht company, show how the collusion between 

companies and politicians has the power to absorb billions of dollars in revenue from national economies, benefiting a 

very few people to the detriment of the many. This type of systemic corruption violates human rights, prevents 

sustainable development, and feeds social exclusion.  

On the other hand, corporate governance continually seeks to improve the laws, regulations, and contracts that govern 

corporate operations, and ensure that the rights of shareholders and stakeholders in general are safeguarded. This is 

consistent with the objectives of the present study, which proposes to extend a theme that is present in daily Brazilian 

life, where cases of misuse and mismanagement of money (public or private) result in the loss of trust in institutions, 

and enrage a large part of the Brazilian public, regardless of race, age, social class, or political party. 

Along the same lines, the sustainability theme values organizational practices that take into account what is 

economically viable, socially just, and ecologically correct. The convergence of these elements brings up an unusual 

discussion: how compliance can be effective in the pursuit of sustainability. The research showed that the Siemens in 

Brazil is a benchmark for the adoption of good compliance practices, and it was possible to demonstrate the effects of 

the compliance duly disseminated within an organization as a means of balancing the sustainability pillars. 



64 

 

This study demonstrates that the process of pursuing compliance best practices at Siemens has been strengthened with 

the acceptance and awareness of past mistakes, and the transformation of this into understanding and desire to build a 

new history. This process legitimizes social objects towards sustainability, considering economic, social, and 

environmental dimensions. 
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