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PROJETO DE PESQUISA 

 

 

O PAPEL DAS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EMPRESARIAL E ACCOUNTABILITY: 

EVIDENCIAS DA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PORTUGAL E 

BRASIL 

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: O estabelecimento de alianças e parcerias, viabilizadas pela cooperação intersetorial e 
internacional constitui, por si só, a forma mais adequada de promover o desenvolvimento sustentável. 
Em complemento aos vários programas e iniciativas entre países e regiões de língua oficial portuguesa, 
onde se inclui o Programa Internacional de Apoio à Pesquisa e ao Ensino por meio da Mobilidade 
Docente e Discente Internacional, promovido pela CAPES e Ministério da Educação do Brasil, existe 
um incentivo para que os estudantes e professores investiguem as boas práticas de governança 
empresarial e da accountability nos países de diferentes regiões do mundo. O desenvolvimento de redes 
ligadas a projetos de mobilidade e de pesquisa representam uma ferramenta eficaz para delinear uma 
política de desenvolvimento científico, com a respectiva transferência de conhecimento para a 
Sociedade. Por um lado, se reconhece que a governança empresarial e a accountability das 
organizações são fatores que influenciam relevantemente os aspectos socioambientais e econômicos 
da sociedade em que se encontram inseridas (Alves e Mendes 2004; Aguilera et al. 2006). De outro 
lado, constata-se que as boas práticas em responsabilidade social centram-se, muitas vezes, no estrito 
cumprimento das obrigações legais e fiscais, enfraquecendo o real objetivo das mesmas, qual seja, a 
sustentabilidade da sociedade, em geral, e da organização, em particular (Clarke e Isalm 2004). Assim, 
a governança empresarial e a accountability das organizações implicam na integração das dimensões 
financeira, econômica e social da gestão, a qual deve promover a ética, que conduz à existência de 
comportamentos responsáveis em respeito a todos os stakeholders (Bilbao 2008; Dias 2008). O objetivo 
é verificar como são elaboradas e difundidas as boas práticas de governança empresarial e 
accountability nas pequenas e médias empresas situadas em Portugal e no Brasil, com a finalidade de 
criar um observatório permanente dessas práticas. Dessa forma, é possível promover uma maior 
transparência do processo de tomada de decisão das organizações centradas no princípio fundamental 
de "cumprir ou explicar", onde a accountability é entendida como consequência do aumento do nível de 
risco para os gestores e administração (Sánchez et al., 2011). Não obstante as orientações 
regulamentares, o contrato social da organização é extremamente relevante para provar que as boas 
práticas de governança empresarial e de accountability constituem a base e a motivação da criação de 
um observatório que irá pesquisar e monitorar, com maiores níveis de confiabilidade e robustez, o 
resultado do cumprimento dessas funções. Este estudo se justifica porque na atual situação econômica 
global torna-se indispensável que as organizações desenvolvam estratégias de governança empresarial 
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e de accountability no seu dia-a-dia, para serem bem-sucedidas no futuro, com as inerentes estratégias 
de gestão da sustentabilidade e de criação de valor a longo prazo (Sinha, 2006). Complementarmente, 
há carência de pesquisas sobre governança empresarial e accountability nas pequenas e médias 
empresas dos países envolvidos neste estudo. 
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