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PROJETO DE PESQUISA 

 

 

A RELAÇÃO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS COM OS INDICADORES EMPRESARIAIS: UMA 

ANÁLISE ENTRE EMPRESAS BRASILEIRAS E EUROPEIAS 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: FINANÇAS, REGULAÇÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 06/08/2015 

 
Descrição: As práticas de responsabilidade social corporativa (RSC) estão sendo discutidas em todo o 
mundo e sua influência nos resultados da empresa ainda são nebulosos. Tal como sustentam Rego et al. 
(2007): “os problemas e os escândalos éticos que vêm se multiplicando nos últimos anos apelam para a 
necessidade de se fomentar, nas empresas (…), uma cultura em que a honestidade, a integridade, a 
justiça, a confiança e o respeito sejam valores almejados”. A globalização e a exigência de uma maior 
transparência nos negócios, forçaram as organizações a adotar uma postura mais responsável e a (re) 
considerarem a sua forma de atuar numa sociedade em que o bem-estar dos cidadãos e o consumo 
desenfreado são paralelos (David et al. 2009). Com esse intuito, este projeto possui o seguinte objetivo: 
identificar em diferentes países, a existência e a influência das práticas sustentáveis nos indicadores 
empresariais. O método de pesquisa utilizado é qualitativo, no sentido de identificar as informações nos 
relatórios de sustentabilidade e nos websites, bem como entrevistas com empresas e gestores de diversos 
países. Também utiliza o método quantitativo para o tratamento dos dados e análise dos resultados. Este 
projeto de pesquisa foi desenvolvido como continuação do projeto de Pós-Doutorado desenvolvido durante 
o ano de 2013 no projeto Capes DGU 270/12 e, posteriormente, com os contatos desenvolvidos por conta 
dos estudos realizados foi possível desenvolver este novo projeto com outros pesquisadores de Portugal. 
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