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Abstract 

 

Companies facing intense competition need to differentiate, which eventually demands a larger 

view of the business' role in society, going beyond mere economic and legal concerns and 

including social aspects as well. This new role parallels consumers’ interest on the social and 

environmental performance of companies. With this scope it becomes interesting to evaluate in 

which countries Corporate Social Responsibility (CSR) culture is more ingrained and 

consolidated among the companies. CSR practices are not receiving equal attention in all 

countries nor are they embodied in the same way. This work aims at bridging this gap by 

scoring CSR in order to characterize it in different countries. 

The distinctive views about CSR are explored and the concept evolution is analyzed. Possible 

theories about the CSR differences between countries are discussed, especially between U.S. 

and European countries, together with some indexes that aim at classifying CSR. The analysis 

is focused in 4 countries which represent different social realities, attempting to understand 

which macroeconomic indicators correlate with corporate social responsibility. The role of the 

subprime crisis is also discussed in terms of its possible impact on the level of CSR practiced by 

the companies of the selected countries. 

The results show that among the selected countries (USA, France, Norway and Italy) Norway 

has the highest CSR score and USA the worst. Results also link, for example, the CSR score to 

social equalities and distinguish the countries examined. Overall the study is a step forward for 

understanding how CSR practices are being incorporated and developed in different countries, 

as they create value for both the companies and the society. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility; International Comparisons; CSR Dimensions; CSR 

Indexes 
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Resumo 

 

As empresas que actuam em mercados fortemente concorrenciais necessitam de se 

diferenciar, o que pode acabar por conduzir a uma visão mais rica do seu papel na sociedade, 

passando a ir para além dos meros fatores económicos e legais e começando a incluir também 

aspetos sociais. Este novo papel está alinhado com o interesse crescente dos consumidores 

pela performance social e ambiental das empresas. É neste prisma que se torna interessante 

avaliar em que países a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está mais desenvolvida. 

Este trabalho visa alcançar esta comparação através da pontuação da RSE, a fim de 

caracterizar este conceito nos diferentes países em estudo. 

São explorados pontos de vista distintos sobre RSE, sendo também analisada a evolução 

deste conceito. São discutidas possíveis teorias sobre as diferenças de RSE entre vários 

países, especialmente entre os EUA e países europeus, e são apresentados alguns índices 

que visam classificar a RSE. A análise está focada em 4 países que representam diferentes 

realidades sociais, na tentativa de entender como é que os indicadores macroeconómicos se 

correlacionam com a responsabilidade social das empresas. O papel da crise do subprime é 

também discutido em termos do seu possível impacto sobre o nível de RSE praticado pelas 

empresas dos países estudados. 

Os resultados mostram que, entre os países selecionados (EUA, França, Noruega e Itália), a 

Noruega tem a maior pontuação de RSE e os EUA a pior. Os resultados ligam também, por 

exemplo, a pontuação de RSE com as desigualdades sociais. Em geral este estudo é um 

passo em frente para a compreensão de como as práticas de RSE estão a ser incorporadas e 

desenvolvidas em diferentes países, e ao mesmo tempo a forma como estas práticas criam 

valor para as próprias empresas e para a sociedade. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social de Empresas; Comparações Internacionais; 

Dimensionalidade da RSE; Índices de avaliação de RSE 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, particularmente na última década, tem-se notado um forte aumento do 

estudo da responsabilidade social das empresas (RSE). De facto, hoje em dia, as empresas 

são cada vez mais encorajadas a ter um comportamento socialmente responsável. Este 

comportamento passa por uma maior abrangência do papel da empresa perante a sociedade, 

para além da maximização dos lucros e da criação de riqueza.  

É fácil compreender a importância da RSE no âmbito da sociedade e de todas as partes 

interessadas, sejam elas os funcionários da empresa, o meio ambiente, os clientes, os 

fornecedores, entre outros. No entanto, a relevância deste tema vai para além do bem estar da 

sociedade, uma vez que pode ser visto também como um fator de diferenciação. Os 

consumidores procuram produtos e práticas que forneçam o maior beneficio para o meio 

ambiente e para a sociedade em geral e, como tal, reconhecem as empresas que atuam com 

responsabilidade social, ganhando estas alguma vantagem competitiva. Devido à concorrência 

entre as empresas, estas, com o incentivo dos Governos, têm vindo a dedicar maior atenção à 

RSE, como forma de tentar alcançar a referida diferenciação.  

É assim fundamental compreender o conceito de RSE e saber como ele deve ser aplicado da 

melhor forma, uma vez que a sua boa prática traz benefícios tanto para a sociedade como para 

as empresas. Uma Responsabilidade Social bem incorporada nos valores de uma empresa 

leva a que esta possa ganhar vantagens competitivas em relação às concorrentes e 

proporciona também maior bem-estar à comunidade, bem como, não menos importante, uma 

eventual redução das despesas do Estado. 

Todavia, continua ainda sem haver consenso, quer ao nível académico quer ao nível 

empresarial, sobre como deve ser definida a RSE. Existem várias definições, por vezes 

contraditórias, que serão exploradas ao longo deste trabalho. Iremos focar-nos em particular 

nas diferenças entre os diversos países. Tendo em conta que o estudo do tema não é alvo da 

mesma atenção em todos os países, nem em todos os momentos, o objetivo do trabalho será 

então o de oferecer uma noção do panorama do estado da RSE em cada um dos países 

estudados. Os países selecionados foram os EUA, a Noruega, a França e a Itália, uma vez 

que, para além de se conseguir um melhor acesso a documentação e literatura relacionada 

com os mesmos, estes representam culturas distintas: América do Norte, países nórdicos, 

Europa central e países mediterrânicos. 

Para tal, propõe-se encontrar e definir um valor que caracterize a Responsabilidade Social das 

empresas em cada um dos quatro países em estudo, como forma de se poderem comparar 

estes valores analiticamente. Ter-se-á em conta nesta análise uma medida de normalização 

por dimensão económica (neste caso o Produto Interno Bruto, PIB), como forma de alcançar 

resultados comparáveis.  
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Nesta Dissertação começar-se-á por apresentar, no capítulo 2, uma revisão bibliográfica sobre 

a responsabilidade social das empresas. Começaremos por ver como é que grandes 

instituições olham para o conceito de RSE de forma a conseguir explicar sucintamente o 

mesmo. Passaremos depois para um olhar cronológico em relação à literatura mais relevante 

existente sobre o tema, de forma a compreender as mais variadas abordagens em relação à 

RSE. Passaremos seguidamente às comparações internacionais. Faremos uma análise 

qualitativa da diferença que existe entre a RSE norte-americana e a europeia, passando depois 

para uma comparação entre alguns países europeus, tendo por base literatura já existente. 

Apresentaremos depois alguns índices que avaliam quantitativamente fatores de 

responsabilidade social de várias empresas a nível mundial, de forma a demonstrar 

analiticamente algumas das teorias já apresentadas qualitativamente na análise da literatura.  

Após a revisão bibliográfica irá ser apresentada a metodologia da dissertação, no capítulo 3, 

onde será exposta a abordagem metodológica utilizada. Posteriormente, no capítulo 4, 

proceder-se-á a uma pesquisa de informação referente às atividades de RSE, em várias 

componentes, para os quatro países referidos, e num determinado período de tempo, para de 

seguida, e através de análise estatística, identificar relações entre a RSE e variáveis 

caracterizadoras da realidade de cada país, tais como crescimento económico, grau de 

abertura, entre outras.  

Em suma, a presente dissertação tem o objetivo de caracterizar as preocupações sociais das 

empresas em países representativos de realidades sociais diferentes. Esta caracterização tem 

por sua vez o intuito de perceber até que ponto a responsabilidade social das empresas de um 

país se relaciona com os indicadores macroeconómicos do respectivo país. 
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2. Revisão da Literatura 

O objetivo desta secção será o de compreender melhor o panorama atual do estudo da RSE. 

Começaremos por explicar sucintamente as definições de RSE oferecidas por algumas 

instituições a nível mundial, para depois aprofundarmos o estudo das teorias mais relevantes, 

dos principais autores. Posteriormente faremos uma análise das várias dimensões deste 

conceito e agruparemos as teorias estudadas em quatro grandes categorias. 

Uma vez compreendida a abrangência do conceito de RSE, passaremos para o estudo das 

comparações internacionais: comparação entre os EUA e a Europa, passando posteriormente 

para uma comparação entre alguns países europeus. Concluída esta análise, terminaremos a 

revisão da literatura com a apresentação de três índices que fazem a avaliação qualitativa de 

inúmeras empresas, avaliando vários parâmetros de RSE das mesmas. 

 

2.1 O que é a Responsabilidade Social das Empresas? 

A Responsabilidade Social das Empresas é atualmente considerada uma componente 

essencial da estratégia empresarial. No entanto, a sua definição exata está longe de ser 

consensual entre os diversos autores. Assim sendo, devido à importância deste tema e à 

disparidade de definições apresentadas, a Organização Internacional de Normalização (OIN), 

mais conhecida por ISO, lançou a 1 de Novembro de 2010 um padrão internacional de 

orientações relacionadas com a responsabilidade social. Esta norma, conhecida como ISO 

26000, ou simplesmente ISO SR, oferece uma orientação acerca da responsabilidade social, 

dando assim uma definição do que significa ser uma organização socialmente responsável e 

afirmando por que é importante que as empresas adotem essa posição (OIN, 2010). 

De acordo com a ISO 26000, a responsabilidade social provém da responsabilidade das ações 

e das decisões que a empresa ou organização tomam, e dos respetivos efeitos na sociedade. 

O objetivo da RSE é promover o desenvolvimento social sustentável, não só fazendo com que 

as ações das empresas cumpram as leis e os regulamentos internacionais impostos, mas 

também persuadindo as empresas a tomar decisões transparentes, atendendo aos requisitos 

de ética social, à sociedade e às partes interessadas.  

A própria Organização Internacional de Normalização reconhece que a aplicação de uma 

norma universal de responsabilidade social pode ser algo muito complexo. Prioridades 

concorrentes, diferenças culturais e outras características únicas de cada sociedade podem 

criar uma visão diferente daquilo que pode ser a responsabilidade social das empresas. No 

entanto a Organização responsável pela norma garante que "a complexidade de uma situação 

não deve ser usada como uma desculpa para a inação", e desta forma define que as empresas 

devem proceder de boa-fé, aplicando os sete princípios de comportamento socialmente 

responsável, a saber: agir com transparência, responsabilidade, comportamento ético, respeito 
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pelos interesses das partes interessadas, respeito pelo Estado de direito, respeito pelas 

normas internacionais de comportamento, e respeito pelos direitos humanos (OIN, 2010). 

2.1.1 Definições de RSE por parte de grandes instituições 

Devido à enorme importância deste conceito, a Responsabilidade Social das Empresas é um 

tema abordado por várias instituições a nível mundial. Na lista seguinte encontram-se as visões 

e opiniões que diversas organizações e instituições apresentam para este conceito. 

 Comissão Europeia 

o Instituição politicamente independente que representa e defende os interesses 

gerais da União Europeia. 

 RSE é a responsabilidade que uma empresa detém no impacto que 

provoca em todos os seus stakeholders.1 

 RSE é uma espécie de compromisso contínuo por parte das empresas 

em se comportarem de forma ética e contribuírem para o 

desenvolvimento económico, melhorando a qualidade de vida dos 

trabalhadores e das suas famílias, bem como a comunidade local e a 

sociedade em geral (Commission of the European Communities, 

2003). 

 Governo do Reino Unido 

 Reconhece que os amplos interesses comerciais do setor privado 

obrigam a que haja uma gestão do impacto na sociedade e no meio 

ambiente, obrigando a estabelecer um diálogo adequado ou uma 

parceria com as partes interessadas, sejam elas funcionários, clientes, 

investidores, fornecedores ou comunidades.  

 A RSE deve ir para além das obrigações legais, envolvendo assim 

voluntariado e compromissos liderados pelo setor privado que reflitam 

não só as prioridades e características de cada negócio, mas também 

os fatores setoriais e locais de cada atividade (UK Government, 2001). 

 Business for Social Responsibility 

o Organização sem fins lucrativos, que tem como missão trabalhar diretamente 

com as empresas com o objetivo de criar um mundo mais justo e sustentável 

(BSR, 2002) 

                                                
1 Partes interessadas ou Intervenientes na organização, que existem tanto dentro como fora da empresa. 
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 Responsabilidade social das empresas passa por alcançar o sucesso 

comercial sem pôr em causa os valores éticos da honra, do respeito 

pelas pessoas, pelas comunidades e pelo meio ambiente. 

 Práticas empresariais socialmente responsáveis fortalecem a 

responsabilidade empresarial, respeitando os valores éticos e os 

interesses de todas as partes interessadas. 

 Práticas responsáveis de negócio ajudam a respeitar e preservar o 

meio ambiente, bem como a melhorar a qualidade de vida (BSR, 

2000). 

 International Business Leaders Forum (IBLF) 

o Organização independente, sem fins lucrativos, composta por mais de 150 

empresas multinacionais a nível global, e que se foca em sustentabilidade 

crítica, liderança e problemas de crescimento. 

 RSE são práticas comerciais abertas e transparentes, baseadas em 

valores éticos e de respeito para com os funcionários, as comunidades 

e o meio ambiente, e que contribuem para o sucesso sustentável do 

negócio (IBLF, 2003). 

 CSRwire 

o Uma das principais fontes de notícias, relatórios, eventos e informações sobre 

responsabilidade social de empresas, que tem como objetivo que os seus 

membros possam comunicar as suas iniciativas socialmente responsáveis e os 

seus comportamentos de responsabilidade social para uma audiência global. 

 Define RSE como a integração das operações da empresa com os 

seus valores, sendo os interesses de todas as partes, tais como os 

investidores, os clientes, os funcionários, ou o meio ambiente, 

refletidos nas políticas e ações da empresa (CSRwire, 2001). 

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

o Associação mundial composta por cerca de 200 empresas que trata de 

questões sobre desenvolvimento sustentável nos negócios. 

 RSE é o compromisso da empresa em contribuir para o 

desenvolvimento económico sustentável, trabalhando com os 

empregados, com as suas famílias, com a comunidade local e com a 

sociedade em geral para melhorar a qualidade de vida destes (Watts & 

Holme, 1999).  
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2.1.2 Definições de RSE na literatura 

O estudo da responsabilidade social das empresas remonta a algumas décadas atrás. Já em 

1972, Votaw escrevera que a RSE tem um significado, mas que este não é o mesmo para 

todos os autores. Assim, alguns autores transmitem a ideia de RSE como uma 

responsabilidade legal ou obrigação: um dever fiduciário que impõe altos padrões de 

comportamento a homens de negócios, quando comparados com os cidadãos em geral. Outros 

transmitem este conceito como o de um comportamento socialmente responsável, num sentido 

ético; outros ainda falam em ser "responsável por", de uma forma causal. Segundo Votaw 

(1972) muitos autores comparam RSE simplesmente a uma contribuição de caridade, que as 

empresas utilizam para se sentirem socialmente conscientes, e muitos dos que citam o termo 

mais fervorosamente lêem-no como um mero sinónimo de legitimidade, no sentido de adequar 

ou validar os seus negócios. 

2.1.2.1 O inicio do estudo da RSE: Bowen, Davis e Friedman 

De forma a compreender melhor as diferentes e variadas teorias acerca da RSE, o melhor 

poderá ser começar pelo aparecimento do debate. Bowen foi o autor que iniciou o estudo da 

RSE, em meados do século XX (mais concretamente em 1953), com o livro Social 

Responsibilities of a Businessman. O autor argumentou de forma normativa que "a RSE se 

refere às obrigações dos empresários no que toca a seguir normas de responsabilidade social, 

para tomar as suas decisões, e seguir linhas de ação desejáveis em termos de objetivos e 

valores da sociedade" (Bowen, 1953). 

Na década seguinte vários autores desenvolveram o conceito iniciado por Bowen. Um dos mais 

importantes foi Davis, que em 1960 introduziu o poder das empresas como um novo elemento 

no debate da RSE (Garriga & Melé, 2004). O autor afirma que um negócio é uma instituição 

social e deve usar o seu poder com responsabilidade; as causas que geram o poder social de 

uma empresa não são somente internas, existem também causas externas (Davis, 1960). 

Davis criticou o pressuposto da economia clássica sobre a concorrência perfeita, uma vez que 

esta exclui a participação da empresa na sociedade em todas as suas responsabilidades para 

além da criação de riqueza (Davis, 1960). Para Davis, a empresa tem o poder de influenciar o 

equilíbrio do mercado e, portanto, o preço não é um ótimo de Pareto que reflita a livre vontade 

dos participantes com perfeito conhecimento do mercado. 

Davis formulou dois princípios que expressam como o poder social deve ser gerido. No 

princípio da "lei de ferro da responsabilidade'' o autor afirma que quem não utilizar o seu poder 

social de forma responsável irá perdê-lo. No longo prazo, aqueles que não usam o poder de 

uma forma que a sociedade considere responsável tendem a perdê-lo, uma vez que outros 

grupos irão eventualmente intervir para assumir essas responsabilidades (Davis, 1960).  

Mais tarde, em 1967, Davis proferiu o segundo principio, a "equação do poder social'', que 

define que as responsabilidades sociais dos empresários devem surgir a partir da quantidade 
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de poder social que eles detêm (Davis, 1967). Nesse mesmo ano, Davis alargou o conceito de 

RSE, ampliando finalmente a definição, que passou a incluir empresas e instituições. Este foi 

um ponto crucial no desenvolvimento do conceito, uma vez que até esse momento a utilização 

do mesmo se referia exclusivamente aos empresários: na época estava implícito que o dono da 

empresa era também o seu gestor, consequentemente, tratava-se de um conceito tido a nível 

pessoal pelo dono e gestor da empresa (Davis, 1967; Garriga & Melé, 2004). 

Na década de 70, o Prémio Nobel Milton Friedman contribuiu significativamente para a criação 

de uma teoria geral sobre RSE, fazendo perguntas como: "Devem as empresas assumir 

responsabilidade para as questões sociais?" (Snider et al., 2003). Friedman chegou à 

conclusão de que existe apenas uma responsabilidade social para as empresas, que consiste 

em utilizar todos os seus recursos para se envolver em atividades destinadas a aumentar o 

lucro, desde que permaneça dentro das regras do jogo, isto é, encaixando-seet numa 

concorrência aberta e livre, sem haver enganos ou fraudes. Segundo Friedman, poucas 

tendências poderiam arruinar tão profundamente as bases da sociedade livre em que vivemos 

como a aceitação pelos funcionários das empresas de uma responsabilidade social que não 

seja a de ganhar o máximo dinheiro possível para os seus acionistas (Friedman, 1970; Kabir, 

2011). 

2.1.2.2 O estudo da RSE nos anos 80 e 90 

Nos anos 80, Jones foi um dos autores que mais se distinguiu no estudo do tema da RSE 

(Hilson, 2012), propondo teorias integrativas e questionando qual a causa de as empresas 

adotarem estratégias de RSE (Hilson, 2012; Jones, 1980). O autor definiu RSE como a 

obrigação que as empresas têm para com grupos constituintes da sociedade, que não sejam 

os seus acionistas. Estas obrigações vão para além do que é prescrito por lei ou pelos 

sindicatos (Jones, 1980). 

Segundo Jones, o comportamento das empresas não deve, na maioria dos casos, ser julgado 

pelas decisões efetivamente tomadas, mas sim através do processo pelo qual essas decisões 

foram alcançadas. Desta forma, Jones enfatiza a ideia de processo, em vez da ideia dos 

princípios, como o método mais adequado para questões do âmbito da RSE (Garriga & Melé, 

2004). O autor faz uma analogia com o processo político, concluindo que o processo adequado 

de RSE deve ser justo, tendo todos os interessados a oportunidade de ser ouvidos. Jones 

mudou o critério dos inputs no processo de tomada de decisão: passou a focar-se mais no 

processo de implementação e de tomada de decisão, do que na própria decisão em si (Garriga 

& Melé, 2004). 

Para além de Jones, há também a registar outros autores importantes nos anos 80, tais como 

Freeman ou Donaldson. Freeman (1984), no seu livro Strategic Management: a Stakeholder 

Approach,  conclui que os gestores devem suportar uma relação fiduciária com todos os 

stakeholders, em vez de exclusivamente com os acionistas, contradizendo assim visões como 

a de Friedman (1970). Donaldson (1982) publicou um estudo onde se assume a existência de 
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uma espécie de contrato social implícito entre as empresas e a sociedade, o qual implica 

algumas obrigações indiretas por parte das empresas, indo de algum modo ao encontro de 

Davis (1960). Donaldson voltou também a publicar, na década seguinte, com Dunfee, em 1994 

e 1999, outros estudos relevantes sobre a responsabilidade social das empresas. Nestes 

estudos os autores estenderam as suas abordagens acerca da RSE propondo uma "teoria 

integrativa do contrato social", a fim de ter em conta o contexto socio-cultural e também integrar 

os aspetos empíricos e normativos da gestão (Donaldson & Dunfee, 1994, 1999). 

Em 1992 Frederick referiu que "a responsabilidade social pode ser definida como uma 

afirmação de que as empresas devem ser responsáveis por quaisquer efeitos das suas ações 

na comunidade e no meio ambiente" (Frederick, 1992). Para o autor, a ideia fundamental de 

RSE é que as empresas têm a obrigação de trabalhar para a melhoria social (Frederick, 1986). 

As organizações empresariais têm responsabilidades ecológicas relacionadas com economizar 

recursos. A tomada de decisão executiva deve renunciar à busca de poder por parte da 

empresa, em favor de dirigir a empresa ecologicamente (Frederick, 1992; Garriga & Melé, 

2004). 

No fim da década de 90, em 1999, Khoury e outros autores apresentaram também uma 

definição de RSE: a responsabilidade social da empresa é a relação geral da empresa ou da 

organização para com todos os seus stakeholders. Nestes estão incluídos os clientes, os 

empregados, as comunidades, os proprietários, o Governo, os fornecedores e as empresas 

concorrentes. Os elementos de responsabilidade social incluem o investimento em atividades 

comunitárias, as relações de trabalho, a criação e manutenção de emprego, a consciência 

ambiental e o desempenho financeiro (Dahlsrud, 2008; Khoury et al., 1999). Tal como Khoury, 

Rostami e Turnbull, também Hopkins encontrou uma relação entre a forma de tratamento dos 

stakeholders e a RSE. Segundo Hopkins (1998), o comportamento socialmente responsável vai 

aumentar o desenvolvimento humano das partes interessadas, tanto dentro como fora da 

empresa. Mais tarde, Hopkins (2003) concluiu também que "ético ou responsável" significa 

tratar os stakeholders de uma forma que seja considerada aceitável em sociedades civilizadas. 

Para Hopkins, o objetivo mais amplo de responsabilidade social é a criação de padrões cada 

vez mais elevados de nível de vida, tanto dentro como fora da empresa, enquanto a 

rentabilidade desta é preservada. 

2.1.2.3 O estudo da RSE no século XXI 

Já no século XXI, alguns autores (McWilliams et al., 2006; Zhu & You, 2009) apresentaram 

uma visão geral e abrangente acerca da RSE, através dos resultados de investigação realizada 

até então. Concluíram que RSE são ações executadas para promover algum bem social, e que 

vão para além dos interesses da empresa e do que é exigido por lei (Dahlsrud, 2008; 

McWilliams & Siegel, 2001). O marketing social cria uma reputação de honestidade para a 

empresa e os consumidores associam geralmente produtos de alta qualidade a empresas de 

confiança e honestas (Garriga & Melé, 2004). Um nível adequado de investimento em 
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atividades sociais e humanitárias acaba também por gerar vantagens ao nível dos lucros, 

concluindo-se que a responsabilidade social das empresas se torna uma estratégia de produto 

ou serviço concebido para sustentar uma vantagem competitiva (Banerjee, 2012). 

Em 2006, McWilliams, Siegel e Wright forneceram ainda três diferentes perspetivas sobre a 

busca de práticas socialmente responsáveis: estratégica, altruísta, e coerciva. A primeira 

preocupa-se principalmente com a maximização da satisfação dos stakeholders, através do 

aumento dos lucros (McWilliams et al., 2006; Parast & Adams, 2012). A segunda abordagem 

foca-se no aspeto moral da tomada de decisão dentro de uma organização, argumentando-se 

que as decisões podem ser relacionadas com os princípios morais dos principais decision 

makers dentro de uma organização. A última abordagem sugere que a responsabilidade social 

empresarial pode ser enfatizada como o resultado da pressão de diferentes grupos, tais como 

ativistas, consumidores e organizações-não-governamentais (McWilliams et al., 2006; Parast & 

Adams, 2012). 

Marsden (2001) concluiu que a RSE trata do comportamento das empresas e da 

responsabilidade que estas têm no seu impacto sobre as sociedades em que operam. Nesse 

sentido, RSE não é um complemento opcional nem um ato humanitário. Mardsen adiantou 

ainda que uma empresa socialmente responsável é aquela que tem um negócio rentável mas 

que leva em conta todos os seus efeitos positivos e negativos, tanto ambientais como sociais e 

económicos, na sociedade em que está englobada (Dahlsrud, 2008). 

Para Van Marrewijk (2001), as empresas com estratégias de RSE integram preocupações 

sociais e ambientais nas suas operações e na sua interação com as partes interessadas. Van 

Marrewijk (2003) refere também, mais tarde, que em geral a sustentabilidade empresarial e a 

responsabilidade social se referem a atividades voluntárias da empresa. Para o autor, este 

facto demonstra a inclusão de preocupações sociais e ambientais nas operações de negócios 

e na interação com as partes interessadas. 

Vários autores recentes, tais como Matten e Moon (2004, 2008) ou Nidasio (2004), distinguem 

RSE explícita e implícita. Esta distinção é bastante relevante quando comparamos a RSE entre 

vários países. Assim sendo, a RSE explícita está relacionada com políticas de 

responsabilidade que a própria empresa assume perante os interesses da sociedade. Estas 

políticas devem consistir em programas de voluntariado e estratégias que combinem valor 

social e económico. A RSE implícita, por seu lado, refere-se ao papel que a empresa tem 

dentro das instituições formais e informais que defendem os interesses e preocupações da 

sociedade. Este tipo de RSE consiste em normas, valores e regras, geralmente obrigatórias por 

lei, que são requisitos das empresas para estas tratarem das suas questões com as partes 

interessadas (Matten & Moon, 2008; Matten & Moon, 2004; Nidasio, 2004). 
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2.1.2.4 A Dimensionalidade da Responsabilidade Social das Empresas  

Para melhor compreender o conceito de RSE é importante entender todas as dimensões que o 

envolvem. Carroll, segundo Dahlsrud (2008), foi aquele cuja teoria foi mais amplamente aceite, 

sendo provavelmente a mais valiosa sobre o verdadeiro conteúdo de responsabilidade social 

das empresas. 

Carroll (1979) considerou que uma definição de responsabilidade social que englobe todas as 

obrigações que uma empresa tem para com a sociedade deve incorporar fatores económicos, 

legais, éticos e discricionários do desempenho das empresas (Carroll, 1979). Em 1991, Carroll 

integrou esta sua teoria em quatro tipos, definindo a pirâmide da responsabilidade social das 

empresas, a qual está representada na figura 1. 

 

Figura 1- Pirâmide da responsabilidade social das empresas (Carroll, 1991) 

Uma vez que todas estas responsabilidades só existem se a empresa existir em primeiro lugar, 

e uma vez que para a empresa existir ela deve ser lucrativa, então a responsabilidade 

económica está na base da pirâmide. O segundo nível de responsabilidade da pirâmide de 

Carroll é o da responsabilidade legal, uma vez que as empresas devem perseguir os lucros 

sempre no âmbito da lei. A responsabilidade legal exige que as empresas cumpram a lei e 

joguem de acordo com as regras. A este nível sucede-se o nível de responsabilidade ética, que 

engloba todas as atividades ou práticas que refletem o que é mais justo e correto, mesmo 

quando as empresas não são obrigadas a realizá-las no âmbito legal (Carroll, 1991). Por fim, 

no topo da pirâmide encontramos a responsabilidade filantrópica das empresas. Filantropia 

corresponde, segundo o dicionário da língua portuguesa, ao amor aos seres humanos sem 

distinção de raça ou de nacionalidade e ao interesse teórico e prático pela felicidade dos 

indivíduos (Costa & Melo, 1987). Assim sendo, a responsabilidade filantrópica das empresas 

Responsabilidade Filantrópica

• Ser um bom cidadão empresarial

• Desejado

Responsabilidade Ética

• Ser ético

• Expectável

Responsabilidade Legal

• Obedecer à lei

• Necessário

Responsabilidade Económica

• Ser lucrativo

• Necessário
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engloba todas as questões empresariais tomadas com o intuito de melhorar a qualidade de 

vida dos funcionários, das comunidades locais e da sociedade em geral. Este último patamar 

da pirâmide de Carroll aborda uma grande variedade de questões de RSE, tais como doações 

de caridade, apoios a escolas locais, ou o patrocínio de arte e eventos desportivos, entre 

outros (Filizöz & Fişne, 2011; Carroll, 1991). 

2.1.2.5 Conclusão sobre os diferentes tipos de teorias 

Em conclusão, existem, como já vimos, muitas definições disponíveis de RSE. No entanto, elas 

referem-se constantemente a quatro dimensões. Podemos então agrupar todas estas teorias 

em quatro grupos, seguindo os principios de Garriga e Melé (2004): 

1. Teorias em que a empresa é vista apenas como um instrumento de criação de riqueza 

 Exemplos: Milton Friedman 

2. Teorias politicas, onde a preocupação recai sobre o próprio poder das empresas na 

sociedade e com a utilização responsável desse mesmo poder num enquadramento 

político 

 Exemplos: Davis; Donaldson e Dunfee 

3. Teorias de integração, nas quais as empresas se focam na satisfação da procura da 

sociedade 

 Exemplos: Carroll; Jones 

4. Teorias baseadas nas responsabilidades éticas da empresa na sociedade 

 Exemplos: Freeman  

Embora todas as definições de RSE que já vimos sejam explicadas de maneiras diferentes, 

elas são, na sua maioria, dentro destes quatro grandes grupos, predominantemente 

consonantes, tornando assim a falta de uma definição universalmente aceite algo menos 

problemático do que poderia parecer à primeira vista (Dahlsrud, 2008). 

2.2 Comparações internacionais 

As definições de RSE variam também, em grande parte, de país para país, uma vez que 

diferentes países têm diferentes culturas e valores, que acabam por moldar a forma como os 

negócios são geridos. Vimos também anteriormente que, segundo Carroll, a avaliação da 

performance das empresas em termos de Responsabilidade Social é algo muito relevante, 

tanto para as empresas como para a sociedade em geral (Schwartz & Carroll, 2003).  

Segundo Whitley (1999), as diferenças na RSE, a nível nacional, podem ser explicadas pelo 

histórico do crescimento das instituições que moldam os sistemas empresariais de cada país 
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(Matten & Moon, 2008; Whitley, 1997). Whitley identificou assim os fatores políticos, 

financeiros, educacionais, de mão de obra e culturais, como os fatores chave que influenciam o 

crescimento destes sistemas.  

2.2.1 Europa vs EUA 

Para Whitley (1999), a diferença chave entre a Europa e os Estados Unidos da América (EUA), 

ao nível politico, está relacionada com o poder do Estado. Segundo o autor, não só o poder dos 

Estados europeus tem sido maior do que o poder do Estado norte-americano, como também os 

Governos europeus têm estado mais ligados à economia e à atividade social em geral. Como 

exemplo do mesmo, Whitley (1999) refere-se ao facto de grande parte dos Governos europeus 

terem os seus sistemas de saúde ou de pensões nacionalizados, ou pelo menos terem 

mandatado algumas empresas privadas para assumirem essas responsabilidades. Em 

contrapartida, nos Estados Unidos as empresas têm uma maior margem de manobra para que 

sejam elas a facultar estes serviços, uma vez que o Governo norte-americano não é tão ativo 

nessas áreas. Whitley refere ainda que nos Estados Unidos, mesmo nas áreas em que o 

Governo é mais ativo, essa atividade passa não pela criação de instituições públicas, nem pela 

imposição legal às empresas de fornecerem estes serviços à sociedade, mas sim pela criação 

de incentivos fiscais para aquelas que os oferecerem (Matten & Moon, 2008). 

No que diz respeito aos fatores financeiros que afetam as diferenças na RSE entre países, 

Whitley aponta o facto de nos Estados Unidos da América a grande maioria das empresas, e 

em particular as de grande dimensão, obterem a maioria do seu capital recorrendo ao mercado 

bolsista. Este facto implica que estas empresas sejam forçadas a oferecer um elevado grau de 

transparência financeira aos investidores. O modelo de capitalismo europeu, por seu lado, está 

mais focado em grandes empresas com poucos investidores (tendo cada um deles um grande 

peso), tendo os bancos um papel fundamental na obtenção de capital. Este modelo de 

capitalismo provoca a longo prazo, segundo Matten e Moon (2008), a criação de uma rede de 

proprietários mutuamente interligados, onde o foco central é a preservação da influência e do 

poder. 

No que toca aos fatores educacionais e de mão de obra, estes também diferem entre os 

Estados Unidos da América e a Europa. A Europa tem levado a cabo politicas públicas para a 

formação e para regulação do mercado de trabalho, enquanto que nos Estados Unidos são as 

próprias empresas que têm desenvolvido essas estratégias (Matten & Moon, 2004). Este 

contraste aponta para as diferenças de integração dos sindicatos e das estruturas de regulação 

dos interesses dos trabalhadores, que no caso americano estão geralmente mal e pouco 

representadas. Segundo os autores, a Europa segue em vantagem neste campo, uma vez que 

a história demonstra que em certas ocasiões os sindicatos a nível nacional conseguiram 

negociar e resolver este tipo de problemas, sendo desta forma mais eficazes que aqueles que 

atuam apenas ao nível da própria empresa. Os autores adiantam ainda que, devido a este 

fenómeno, as empresas europeias têm uma maior predisposição para tentar alcançar os 
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interesses dos sindicatos, das organizações e das associações nacionais que defendem os 

trabalhadores de cada setor de atividade. 

Por fim, em termos de fatores culturais, Whitley (1997) afirma existirem diferentes noções de 

Estado, sociedade e negócios, entre a Europa e os Estados Unidos da América. É dado o 

exemplo de os Americanos em geral, e em particular aqueles que estão relacionados com os 

negócios, terem uma maior capacidade de participação em ações humanitárias e serem 

confiantes no valor moral do capitalismo. Segundo Matten e Moon (2004), existe também uma 

forte cultura americana de "dar de volta à sociedade", o que contrasta com a cultura europeia 

que se baseia numa maior dependência de organizações representativas, sejam elas partidos 

políticos, sindicatos, associações patronais, igrejas, ou o Estado.  

Matten e Moon (2008) concluíram assim, recordando Pasquero (2004), que a 

Responsabilidade Social das Empresas norte-americanas está incorporada nas instituições e 

na própria cultura do país, em particular nas suas tradições, no pluralismo da sua democracia, 

no moralismo e no utilitarismo, enquadrando-se desta forma num tipo de RSE explícito. Em 

contrapartida, Matten e Moon (2008) argumentam que na Europa os elementos que integram a 

RSE estão incorporados mais ao nível das relações industriais, da lei do trabalho e da 

corporate governance, estando estes países mais enquadrados num tipo de RSE implícito. 

Uma vez explicados os principais fatores que, segundo Whitley, são os causadores da 

diferença de conceitos e aplicações da RSE, e dados alguns exemplos relativos aos dois lados 

do Atlântico, passaremos para o estudo das diferenças na RSE entre a América e a Europa, 

segundo Matten e Moon (2008). Em primeiro lugar estes autores realçam desde logo o facto 

de, nos Estados Unidos, os direitos dos trabalhadores constituírem uma preocupação antiga. 

Os autores relembram uma citação do presidente da Studebaker Motor Company, onde este 

afirmava, há cerca de um século atrás, que o dever da empresa é o de compensar o trabalho 

dos seus colaboradores, pagando pelo menos o salário definido e provavelmente até um pouco 

mais, oferecendo ao mesmo tempo um ambiente de trabalho digno e saudável e tratando os 

seus colaboradores com a máxima consideração possível. 

Conclui-se assim que nos EUA existe um forte foco por parte das empresas em oferecer aos 

seus colaboradores um salário justo, com um horário de trabalho adequado, com condições de 

trabalho dignas e fornecendo cuidados de saúde. É neste aspeto, relativo aos cuidados de 

saúde e de segurança social, que reside a maior diferença da RSE nos EUA quando 

comparada com a europeia. Como já foi referido anteriormente, a RSE é bastante influenciada 

por fatores políticos, sendo que os Governos da maioria dos países europeus são bastante 

mais ativos e têm os seus sistemas de saúde e de pensões nacionalizados. Em oposição, nos 

EUA o quadro institucional tem desde sempre resistido a esta nacionalização, confiando no 

setor privado, isto é, na responsabilidade social das empresas para fornecerem estes serviços 

à sociedade (Matten & Moon, 2004). 
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No que toca à responsabilidade social das empresas relacionada com o meio ambiente, Matten 

e Moon apontam também algumas diferenças entre os EUA e a Europa. Começam por dar o 

exemplo dos organismos geneticamente manipulados, que nos EUA foram legalizados em 

muito maior quantidade (58 nos EUA contra 18 na UE, até 2002). No entanto, os autores 

chamam a atenção para o facto de que muitas grandes empresas norte-americanas de comida, 

sob a pressão de alguns ativistas, terão rejeitado publicamente estes organismos. Tal situação 

não ocorreu com empresas do mesmo género na Europa, uma vez que estas decidiram que 

fossem terceiros, ou seja, entidades reguladoras, a decidirem se se deve ou não utilizá-los. 

Situações semelhantes ocorrem a nível do aquecimento global e das alterações climáticas. 

Enquanto nos EUA são geralmente as empresas, depois de pressionadas por alguns ativistas, 

que tomam as suas próprias iniciativas para reduzir as emissões de gases de estufa e a sua 

pegada ecológica, na Europa são os Governos que pressionam as empresas a assinarem 

acordos que especifiquem metas para as reduções de emissões poluentes (Maignan & 

Ralston, 2002). 

Desta forma, Matten e Moon (2008) concluem que a responsabilidade social das empresas a 

um nível independente é muito menos provável de ser realizada por empresas europeias. Este 

fenómeno não significa necessariamente que na Europa as empresas se importem menos com 

a responsabilidade ambiental, mas sim que, segundo os autores, elas têm menos poder de 

decisão nesta área. É também curioso notar as diferenças que existem entre a perspetiva dos 

consumidores acerca da RSE. Maignan (2001) concluiu que apesar de todos os consumidores 

estarem em geral dispostos a comprar e dar preferência a produtos de organizações 

socialmente responsáveis, existem algumas diferenças entre os consumidores americanos e os 

europeus. Neste caso, os consumidores franceses e alemães dão muito menos importância à 

responsabilidade económica de uma empresa do que às suas responsabilidades legais, éticas 

e filantrópicas. Tal facto não se observa entre os consumidores americanos, os quais dão já 

uma maior importância à responsabilidade económica. 

Também no que toca à educação, Matten e Moon (2008) encontram uma grande diferença 

entre a RSE dos EUA e da Europa. Para as empresas norte-americanas é muito importante o 

apoio à educação primária, secundária e superior como forma de abordar as questões da 

desigualdade económica e social. Os autores dão o exemplo do ano de 1998 em que todo o 

conjunto de empresas e associações empresariais americanas contribui com um total de mais 

de sete mil milhões de dólares, em donativos, para o apoio ao ensino superior norte-americano. 

Segundo Matten e Moon as alianças de educação de RSE são bastante menos assinaláveis no 

Reino Unido e virtualmente inexistentes em França e na Alemanha. Os autores usam o 

exemplo alemão como tendo tido, desde longa data, uma educação centralmente administrada 

e financiada mesmo até ao nível universitário. É também referido o exemplo sueco, onde é o 

Estado que raciona o número de vagas de entrada para a universidade, de acordo com a 

situação do mercado de trabalho. Os autores concluem que as empresas europeias não têm 

nenhum papel relevante no campo da educação e são os seus Governos a gerirem e 
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financiarem todo este serviço. Por outro lado, nos EUA as empresas participam largamente 

com donativos e iniciativas visando apoiar o setor da educação. 

Em conclusão, o principal elemento diferenciador entre os dois lados do Atlântico reside no 

quadro institucional, sendo que nos EUA há um maior enfoque nos valores e nas expectativas 

sociais, enquanto na Europa existe um maior enfoque no âmbito legal. Assim sendo, a 

Responsabilidade Social das Empresas norte-americanas é mais explícita quando comparada 

com a das empresas europeias, uma vez que na Europa os Governos são bastante mais ativos 

nas questões sociais (Matten & Moon, 2008). 

Todavia, estamos neste momento a assistir a uma privatização da indústria europeia e dos 

seus serviços públicos, nomeadamente ao nível da energia, educação, saúde, 

telecomunicações, transportes públicos e serviços sociais. Estas mudanças têm criado um 

aumento das expectativas da responsabilidade social das empresas. Para concluir, são 

apresentados em baixo, na tabela 1, dois quadros comparativos resumindo as principais 

diferenças entre a RSE das empresas europeias e norte-americanas.  

Tabela 1- Diferenças entre a RSE nos EUA e na Europa (fonte: autor) 

 

2.2.2 Europa e EUA vs Resto do Mundo 

Matten e Moon (2008) comparam também superficialmente as instituições que moldam os 

sistemas empresariais da Europa e dos EUA com outros países, uma vez que, como vimos, é o 

comportamento destas instituições que define a responsabilidade social das empresas de cada 

país. Segundo os autores, o Japão é bastante semelhante à Europa, tendo também fortes 

semelhanças com a Coreia do Sul e Taiwan, todos estes caracterizados por empresas com alto 

nível de financiamento pela banca e pelo Estado, com maior base em parcerias de longo prazo 

e menos em mercados financeiros, e pela existência de emprego de longa duração. Contudo, 

tal como a Europa, o Japão tem vindo a sofrer na última década uma mudança na RSE, graças 

a fatores como o aumento da exposição das empresas aos mercados bolsistas, a adoção de 

técnicas de negócios e modelos de educação americanos, e desafios às suas capacidades de 

governação.  

Estados Unidos da América

•Menor poder dos governos

•RSE consiste em políticas, programas e 
estratégias empresariais voluntárias

•São as empresas que asseguram muitos 
dos serviços sociais, como a saúde

União Europeia

•Maior poder dos Governos

•RSE consiste num conjunto de valores, 
regras e normas que são requeridas às 
empresas, sendo estas muitas vezes 
obrigatórias por lei, o que vai ao 
encontro apenas do 2º nivel da pirâmide 
de Carroll 

•Os serviços sociais são assegurados, na 
sua grande maioria, pelo Estado
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Outros exemplos, dados por Matton e Moon, são os casos da Rússia e da Europa de Leste. 

Embora se assemelhem em alguns aspetos à Europa Ocidental e ao Japão, a sua débil 

sociedade civil e fracos mercados bolsistas tornam uma atividade empresarial com 

responsabilidade social algo ainda em desenvolvimento. Os autores avaliam também muitos 

países da margem sul do equador, como países de África, América Latina e certos países 

Asiáticos, que são caracterizados por instituições frágeis e com fraca governação ao longo dos 

anos. No entanto, registam-se algumas melhorias ao nível da RSE nestes países, 

implementadas pelas multinacionais que aí trabalham e que são pressionadas a oferecer os 

mesmos níveis de apoios sociais que oferecem na Europa ou nos EUA. Estas empresas 

acreditam também que, uma vez que nestes países faltam iniciativas governamentais que 

promovam a melhoria de condições da população em geral, estas medidas podem ser tomadas 

pelas empresas como forma de fortalecimento social (Matten & Moon, 2008).  

Matten e Moon concluem, na sua comparação entre a Responsabilidade Social das Empresas 

a nível internacional, que grande parte dos países está a começar a apostar cada vez mais no 

modelo norte-americano, em que as empresas fornecem uma grande parte dos serviços 

sociais. Todavia existem ainda países muito fortemente controlados pelos seus Governos, que 

não parecem querer adotar esta estratégia e preferem manter as responsabilidades das 

empresas e dos negócios definidas pela lei e pela regulação. Alguns exemplos destes países 

são a China, a Rússia, a Venezuela e a Bolívia.  

2.2.3 Comparações Europeias 

Como já vimos os Governos têm um papel importante na promoção da Responsabilidade 

Social das Empresas, sendo as suas iniciativas e as suas políticas públicas fatores-chave para 

encorajar as empresas a agir de forma socialmente mais responsável. Para os Governos, a 

RSE implica a necessidade de gerir um conjunto complexo de relações, com o intuito de 

desenvolver vantagens simultâneas para as empresas e para as organizações sociais. 

Contudo, diferentes Governos de diferentes países tomam decisões distintas para promover a 

RSE, tendo por base fatores económicos, políticos, culturais e sociais (Albareda et al., 2008). 

2.2.3.1 Itália vs Reino Unido vs Noruega 

Albareda, Lozano, Tencati, Midttun e Perrini (2008) compararam a RSE entre vários países da 

Europa, focando-se em particular na Itália, Noruega e Reino Unido. Segundo estes autores em 

Itália as empresas integram, voluntariamente, preocupações sociais e ambientais nas suas 

operações e na sua interação com as partes interessadas. A RSE é vista neste país como uma 

oportunidade para ganhar vantagens competitivas, não só para as próprias empresas mas 

também para as economias locais, regionais e nacionais. O Governo Italiano aposta numa 

estratégia abrangente, multi-nível e multi-stakeholder, de forma a incentivar a responsabilidade 

social das empresas italianas. A RSE é vista como a contribuição das empresas para o 

desenvolvimento sustentável. Como tal, os objetivos gerais são os de proteger os cidadãos e 
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promover uma cultura de responsabilidade social por parte das empresas, tentando melhorar 

as suas práticas de intercâmbio e dando apoio às PMEs para que também estas desenvolvam 

políticas e estratégias de RSE (Albareda et al., 2008). 

No que toca ao Reino Unido, as empresas operam numa base de obediência à lei que as leva 

a integrar os conceitos de RSE nos seus valores centrais. O Governo inglês tem uma visão de 

RSE muito ambiciosa, levando as empresas a ter em conta os aspetos económicos, sociais e 

ambientais, de forma a trabalhar para um desenvolvimento sustentável. Segundo o Governo 

inglês a RSE deve ser tão vantajosa para o sucesso da empresa a longo prazo como para a 

sociedade em geral. No Reino Unido existe assim uma estratégia por parte do Governo central, 

focada nas empresas e com uma abordagem top-down, sendo que as politicas que tratam da 

RSE estão separadas daquelas que se referem ao desenvolvimento sustentável. O objetivo do 

Governo inglês é o de trabalhar em parceria com o setor privado, com os sindicatos, com os 

consumidores e com todos os outros stakeholders, para encorajar as empresas a adotarem 

comportamentos social e ambientalmente responsáveis e inovadores, que tragam vantagens à 

sociedade, à economia e ao meio ambiente (Albareda et al., 2008).  

No caso da Noruega, a RSE é promovida e justificada quase exclusivamente em termos 

económicos, sendo apresentada como um conceito de win-win. O Governo norueguês não tem 

definidos objetivos nem estratégias específicas para desenvolver a RSE, no entanto afirma que 

as empresas não devem ficar aquém das habituais práticas de RSE já em vigor. A visão geral 

na Noruega é de um país social, económica e ambientalmente sustentável, onde o crescimento 

económico é sempre promovido dentro destes limites, e a RSE é promovida dentro da 

estratégia de desenvolvimento sustentável. 

Estabelecidas as diferenças entre estes países Europeus, vemos que em Itália e no Reino 

Unido o maior enfoque é na competitividade. No entanto, enquanto em Itália se discute mais o 

desenvolvimento sustentável, o contexto das PMEs e se apoia o diálogo entre os vários 

stakeholders, em Inglaterra o enfoque recai mais sobre o ambiente, a redução da pobreza e os 

investimentos na comunidade. No caso norueguês, a prioridade está mais dirigida para a 

promoção da paz, dos direitos humanos e da democracia, enquanto se tenta melhorar os 

impactos dos negócios a nível internacional (Albareda et al., 2008). 
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2.2.3.2 Bélgica vs França vs Dinamarca vs Itália 

Continuando com as comparações de RSE entre países Europeus, juntaremos agora mais três 

países. Nidasio (2004) apresenta uma análise em profundidade das iniciativas governamentais 

de Itália, Bélgica, França e Dinamarca, de forma a comparar a eficácia das políticas públicas, 

no sentido de ajudar as empresas a integrar na gestão as expectativas da sociedade, com vista 

a um crescimento económico e social sustentável. 

Como o caso italiano já foi abordado, recorde-se apenas que em Itália tem havido um enfoque 

explícito nas PMEs, no diálogo entre os vários stakeholders e na vontade de contribuir para um 

debate que permita alcançar parâmetros de RSE ao nível europeu. Na Bélgica, a abordagem à 

RSE passa em grande parte pela confiança da população face aos gestores e líderes 

empresariais. Os belgas vêem a responsabilidade empresarial como um elemento central das 

suas expectativas de negócio e para eles, bem como para o seu Governo e para as suas 

empresas, é dada a maior importância ao emprego e à coesão social. No que toca ao papel do 

Governo na RSE, este adota uma estratégia reguladora; no entanto, encontra-se bastante 

recetivo à adoção de normas internacionais acerca do tema (Nidasio, 2004). 

O caso dinamarquês é caracterizado por um amplo bem-estar social, sendo concedidos vastos 

direitos sociais e, como é normal nos países europeus e em particular nos escandinavos, o 

Estado tem um papel influente e muito relevante, sendo ele o principal provedor de serviços 

sociais. A estratégia do Governo dinamarquês para a RSE está focada na promoção de 

parcerias com a comunidade empresarial, a fim de combater a exclusão social, formando desta 

forma uma sociedade de bem-estar mais alargada. Isto requer uma estratégia abrangente por 

parte do Governo, em geral através de parcerias locais, de subsídios para as iniciativas de 

responsabilidade social, e apoiando as redes de negócios regionais (Nidasio, 2004). 

Passando para França, Nidasio (2004) conclui que em termos de RSE este país é híbrido, 

repartido entre a RSE explicita e implícita, pois se por um lado existe a tradição das leis e 

instituições sociais, como a segurança social, o fundo de pensões ou o subsídio de 

desemprego, por outro lado estão a despertar várias formas de RSE explícita, com o objetivo 

de informar os investidores e as outras partes interessadas. Todavia, as abordagens 

voluntárias de RSE estão ainda longe de estar enraizadas na cultura francesa, sendo portanto 

bastante importante a legislação social, uma vez que a maioria dos parceiros sociais ainda 

espera que o bem-estar social seja fruto das autoridades públicas e não de empresas privadas. 

Identificámos diferentes tipos de ações por parte dos Governos destes quatro países, tendo 

concluído que na Bélgica e na França os incentivos à RSE são concebidos como leis, sendo 

baseados na estrutura do Governo central. Por outro lado, em Itália e na Dinamarca os 

incentivos à RSE passam também por desenvolver redes locais de ação e apoio que permitem 

um maior envolvimento nas empresas (Nidasio, 2004). 
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Recordando as comparações já feitas também entre o Reino Unido, a Noruega e a Itália, e 

comparando também com estes últimos países analisados, podemos apresentar um resumo no 

quadro seguinte. 

 

Figura 2 - Quadro comparativo de RSE para alguns países europeus (fonte: autor) 

2.2.3.3 Políticas Europeias de apoio à RSE 

No que diz respeito à comparação entre a responsabilidade social das empresas nos diferentes 

países europeus e tentando agrupar as diferentes teorias governamentais, existem quatro 

modelos de ação e desenvolvimento de políticas públicas de RSE. Estes quatro modelos são o 

• Empresas operam por detrás de uma base de obediência à lei, que as leva a integrar os 
conceitos de RSE nos seus valores centrais 

• Politicas que tratam da RSE estão separadas daquelas que se referem ao 
desenvolvimento sustentável

• Foco na competitvidade, no ambiente e nas condições de trabalho

Reino Unido

• RSE é promovida e justificada quase exclusivamente em termos económicos

• Visão geral é de um país social, económica e ambientalmente sustentável, onde o 
crescimento económico é sempre promovido dentro destes limites

• Os objectivos principais são a promoção da paz e dos direitos humanos

Noruega

• Amplo bem-estar social com vastos direitos sociais

• Estratégia do Governo para a RSE está focada na promoção de parcerias com a 
comunidade empresarial, a fim de combater a exclusão social

• Gestão de RSE muito voltada para as questões do emprego e que só se aplica em 
território dinamarquês

• Preocupações maioritariamente sociais e do mercado de trabalho

Dinamarca

• Objetivos passam por desenvolver diretrizes e critérios de RSE para auto-avaliação, 
comunicação e segurança, com foco especial nas PMEs

• Estratégia abrangente, multi-nível e multi-stakeholder

• RSE é vista como a contribuição das empresas para o desenvolvimento sustentável

• Preocupações sociais, económicas e ambientais

Itália

• Objetivos da RSE passam por proporcionar aos investidores financeiros uma informação 
o mais correta possivel para uma melhor gestão do risco

• Foco nos fatores sociais e ambientais

• País é um hibrido, repartido entre a RSE explicita e implícita

França

• Responsabilidade empresarial é vista como um elemento central das expectativas do 
negócio, e é dada a maior importancia à coesão social

• Principal objetivo da RSE passa pelo respeito dos princípios da Organização 
Internacional do Trabalho em toda a cadeia de abastecimento

• Preocupações maioritariamente sociais e do mercado de trabalho

• Governo adopta uma estratégia reguladora

Bélgica



20 
 

modelo de Parcerias, o modelo "Business in the community", o modelo "Sustainability and 

Citizenchip" e o modelo "Agora" (Albareda et al., 2007). 

Comecemos pelo modelo "Agora", uma vez que é neste que se insere Portugal. "Agora" refere-

se ao modelo utilizado para implementar e aplicar políticas públicas de RSE nos países 

mediterrâneos, incluindo não só Portugal, como também a Grécia, Itália e Espanha. O objetivo 

deste programa passa pela criação de grupos de discussão para os diferentes intervenientes 

sociais de modo a alcançar um consenso público sobre a RSE. Segundo Albareda, Lozano e 

Ysa (2007), os países que englobam este programa apresentam um estado de bem estar 

social menos desenvolvido quando comparados com os do norte da Europa e, como tal, com 

exceção da Itália, os assuntos governamentais relacionados com a RSE estão ainda em 

desenvolvimento e são atualmente apenas de carácter social. Este modelo, que se encontra 

ainda em desenvolvimento em Portugal, Espanha e Grécia, mas já mais desenvolvido em Itália, 

foi o último dos quatro modelos a ser posto em prática, uma vez que os países que dele fazem 

parte foram os últimos a demonstrar algum interesse no tema da RSE. 

O modelo das Parcerias engloba, segundo Albareda, Lozano e Ysa (2007), os países com um 

bem estar social mais desenvolvido, sendo eles a Dinamarca, a Holanda, a Finlândia e a 

Suécia. Estes países optam por uma estratégia compartilhada de parceria entre os setores 

como forma de enfrentar os desafios sociais. Este modelo de RSE pretende uma mudança na 

atitude dos intervenientes sociais (empresas, sindicatos e organizações sociais), assumindo 

uma responsabilidade na construção de uma sociedade mais inclusiva e de um mercado de 

trabalho mais dinâmico e integrado. Segundo os Governos destes países, todos os 

intervenientes estão conjuntamente comprometidos para a construção de novas políticas e 

ações de responsabilidade social, que promovam o crescimento de uma sociedade mais justa. 

O modelo "Business in the community", que engloba o Reino Unido e a Irlanda, tem como 

objetivo a implementação de políticas de intervenção suaves, com o intuito de encorajar o 

envolvimento da empresa em desafios da governação que afetem a comunidade, tais como 

empreendedorismo e voluntariado. Na prática, as ações do Governo em matéria de RSE neste 

modelo focam-se na prestação de apoio ao setor privado, facilitando o desenvolvimento 

económico e sustentável, com o apoio e a colaboração do setor privado. 

Por fim, a Alemanha, a França, a Bélgica, o Luxemburgo e a Áustria incluem-se no modelo de 

"Sustainability and citizenship", um modelo regulatório que afirma que as empresas devem ir 

para além de se comportarem como cidadãos exemplares, tanto na transparência dos seus 

negócios como no cumprimento dos seus deveres fiscais. As empresas têm a obrigação de 

manter um vínculo direto com o seu ambiente local e contribuir para a resolução de problemas 

sociais através da formação de parcerias com outros intervenientes da sociedade. 
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2.3 Índices de avaliação da RSE 

Outra maneira de avaliar a RSE a nível internacional é através de Índices. Os índices permitem 

uma avaliação quantitativa de um tema que até agora só abordámos qualitativamente. Esta 

abordagem é implementada recorrendo à análise matemática de múltiplos fatores, tais como a 

produção de gases poluentes, os impostos pagos, a utilização de energia, o fundo de pensões 

da empresa, os salários pagos, a performance em termos de segurança, entre outros. 

2.3.1 FTSE4Good 

O FTSE4Good é um índice bolsista composto por empresas que se destacam pela sua 

responsabilidade social e pelas suas práticas sustentáveis. Este índice atribui um valor de ESG 

(Environmental, Social and Governance) a todas as empresas avaliadas, de forma a produzir 

um ranking para cada área de negócio. Na tabela seguinte é apresentado o Top 15 das 

empresas ordenadas por Ranking Total de ESG, encontrando-se em anexo o Top 100 das 

empresas ordenadas por todos os ramos de negócio (Anexo 1). 

Tabela 2 - Top 15 das empresas cotadas no FTSE4Good, Setembro de 2012 

  Setor Empresa País Ranking ESG total ESG do 

Setor 

1 Bancos Bank Hapoalim  ISR 4,8 99 

2 Bancos UBS AG  SWIT 4,8 99 

3 Bancos Westpac Banking Corp  AU 4,8 99 

4 Recursos Básicos Norsk Hydro  NOR 4,8 100 

5 Comida e Bebida Diageo  UK 4,8 100 

6 Seguros Aviva  UK 4,8 100 

7 Media WPP  UK 4,8 100 

8 Bancos Unicredit  ITA 4,7 97 

9 Industria de bens e 

serviços 

ABB  SWIT 4,7 97 

10 Industria de bens e 

serviços 

SKF   SWED 4,7 97 

11 Bens pessoais e de casa L'Oreal  FRA 4,7 100 

12 Tecnologia Intel Corp  USA 4,7 99 

13 Tecnologia STMicroelectronics  FRA 4,7 99 

14 Bancos Bank Leumi  ISR 4,6 96 

15 Bancos Credit Suisse Group  SWIT 4,6 96 

 

Analisando a tabela anterior e a tabela que se encontra em anexo verificamos que o país que 

detém maior número de empresas neste ranking é o Reino Unido, com vinte e uma empresas, 

seguido da Austrália com doze, da França com nove, da Suíça e EUA com oito cada, e da Itália 

e da Suécia com sete cada. É importante realçar o resultado do Reino Unido neste índice, 

resultado esse que é em grande parte fruto das políticas do Governo, as quais, como já vimos, 

têm uma visão muito abrangente acerca de RSE e têm vindo a apostar muito na 

competitividade, no ambiente e nas condições de trabalho (FTSE, 2012). 
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Como seria de esperar, a esmagadora maioria das empresas referidas neste índice pertence a 

países desenvolvidos, estando maioritariamente situadas na América do Norte, na Europa do 

Norte ou na Oceânia. Contudo, é de realçar a existência de algumas empresas de países em 

que não se esperaria tão bons resultados: note-se a presença de uma empresa grega e, 

principalmente, de duas empresas israelitas, sendo que uma delas, o Bank Hapoalim, ocupa o 

primeiro lugar da lista. O índice define-as como sendo aquelas que apresentam as melhores 

práticas sustentáveis e a maior responsabilidade social. 

É também importante referir o ótimo resultado das empresas italianas, que, como já vimos, têm 

apostado muito neste tema, tendo conseguido sete empresas no índice, apenas uma a menos 

do que os EUA. Por fim, é muito curioso constatar que apesar de não se encontrar nenhuma 

empresa portuguesa no atual índice, a EDP Renováveis liderava o ranking das utilities em 

Setembro de 2011. Tal facto significa que esta empresa portuguesa se encontrava em primeiro 

lugar dentro do conjunto de todas as empresas mundiais que pertencem ao setor dos recursos 

básicos. A EDPR atingiu este lugar de prestígio no ranking alcançando a classificação mais 

elevada nas subcategorias ambientais respeitantes a “Climate Change” e a “Environmental 

Management” e alcançou também a classificação máxima na subsecção “Countering Bribery”. 

 

2.3.2 Global 100 

O Global 100 é outro Índice que podemos utilizar para avaliar quantitativamente a 

responsabilidade social das empresas. Este índice anual baseia-se numa extensa avaliação à 

sustentabilidade das empresas mundiais, através da análise de uma série de dados de cada 

empresa. A Responsabilidade Social das Empresas é definida e medida neste índice de várias 

formas, para que seja aplicado um patamar de referência para diferentes empresas nos quatro 

cantos do mundo (CorporateKnights, 2011). São neste índice medidos fatores como a 

produção de gases de estufa, a utilização de energia e água, a percentagem de impostos 

pagos, o estado do fundo de pensões da empresa, os salários dos gestores de topo, a 

performance em termos de segurança, o número de mulheres em posições de chefia, a 

rotatividade dos empregados, entre outros. 
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Tabela 3 - Top 15 das empresas do Global 100, 2013 

 Setor Empresa País Pontuação 

Global % 

1 Materiais Umicore SA Bélgica 74,08  

2 Bens de 

Consumo 

Natura Cosmeticos SA Brasil 73,78  

3 Energia Statoil ASA Noruega 70,73  

4 Energia Neste Oil OYJ Finlândia 69,96  

5 Cuidados 

médicos 

Novo Nordisk A/S Dinamarca 68,42  

6 Financeira Storebrand ASA Noruega 67,78  

7 Industria Koninklijke Philips Electronics NV Países Baixos 67,59  

8 Cuidados 

médicos 

Biogen Idec Inc EUA 67,17  

9 Tecnologias 

de 

Informação 

Dassault Systemes SA Fanca 67,03  

10 Financeira Westpac Banking Corp Austrália 66,12  

11 Tecnologias 

de 

Informação 

ASML Holding NV Países Baixos 65,53  

12 Industria Outotec OYJ Finlândia 65,30  

13 Industria Schneider Electric SA França 64,65  

14 Tecnologias 

de 

Informação 

Intel Corp EUA 63,58  

15 Materiais Sims Metal Management Ltd Austrália 63,11  

(...) 

62 

(...) 

Energia 

(...) 

Galp Energia SGPS SA 

(...) 

Portugal 

(...) 

50,11  

97 Financeira Banco Espirito Santo SA Portugal 42,09  

 

Analisando os dados da tabela anterior e da tabela que se encontra no Anexo 2, chegamos à 

conclusão de que os países com maior número de empresas que constituem o índice são os 

EUA e o Canadá, com dez empresas cada. Neste índice começa então a ser visível o facto, já 

salientado por Maignan e Ralston (2002), de que as empresas dos países da América Anglo-

Saxónica conseguem obter uma pontuação mais elevada na maioria das dimensões da RSE, 

quando comparadas com as empresas da Europa Continental. 

No Índice Global 100, depois dos EUA e do Canadá os países com mais empresas referidas 

são a Austrália, o Reino Unido e a França, com nove empresas cada. Para além dos restantes 

países da Europa, especialmente do norte, que se preocupam há mais tempo com a RSE, ou 

dos Estados asiáticos mais desenvolvidos como o Japão, Singapura e Hong Kong, existem 

ainda outros países que conseguiram também ter algumas empresas neste ranking. Tal é o 

caso de Portugal, que, como vimos na tabela anterior, tem duas empresas no ranking da 

Global 100, a Galp Energia (em 62º lugar) e o BES (em 97º lugar). Na América Latina, o Brasil 
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tem cinco empresas colocadas no ranking e, no continente Africano, a África do Sul tem uma 

empresa no Global 100. 

2.3.3 Responsible Competitiveness Index 

Existem também índices que analisam diretamente a forma como os países estão a realizar 

esforços e a promover as práticas empresariais responsáveis. Um destes índices é o 

Responsible Competitiveness Index (RCI), que é construído pela AccountAbility, uma 

organização sem fins lucrativos inglesa, e pela escola de economia brasileira Fundação Dom 

Cabral. Este índice analisa 108 países de todos os cinco continentes, cobrindo mais de 96% do 

PIB mundial, incluindo 17 países em desenvolvimento. 

Devido ao grande número de países em estudo e devido ao facto de ser imperativo para a 

coesão do índice utilizar os mesmos dados para caracterizar todos os países, a AccountAbility 

definiu o seu ranking tendo por base os fatores políticos, sociais e de negócios apresentados 

na figura seguinte.  

Tabela 4 - Fatores que influenciam a construção do RCI 2007 (fonte: AccountAbility) 

 

Compreendendo com base em que fatores é construído o Responsible Competitiveness Index, 

podemos agora observar na tabela 5 o Top 20 do Índice de 2007, o último ano produzido pela 

AccountAbility, uma vez que esta se encontra atualmente a trabalhar mais exclusivamente nos 

mercados árabes. No Anexo 3 encontra-se o ranking completo dos 108 países que o 

constituem, com os respetivos valores globais e particulares obtidos em cada uma das 

categorias vistas anteriormente.  

  

Fatores Políticos

•Assinatura e aprovação 
de tratados ambientais

•Aprovação dos Direitos 
básicos dos 
trabalhadores

•Rigidez do índice de 
trabalho

•Rigor de 
regulamentação 
ambiental

•Emissões de CO2 por 
mil milhões de dólares

•Emprego feminino no 
Sector Privado

•Ambiente fiscal 
responsável

Ações das Empresas

• Eficácia dos conselhos 
de administração

•Comportamento Ético 
das Empresas

•Igualdade salarial para 
trabalhos similares

•Força da Auditoria e da 
Contabilidade

•Extensão da formação 
do pessoal

•Rácio de Certificação 
ISO

•Fatalidades no trabalho

Fatores Sociais

•Índice de Percepção da 
Corrupção

•Orientação para o 
Cliente

•Liberdade de imprensa

•Transparência das 
transacções

•Membros de ONG

•Liberdades civis

•Impacto do ambiente 
nas operações 
comerciais
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Tabela 5 - Top 20 do Responsible Competitiveness Index, 2007 

Ranking País Pontuação 

Global 

Fatores 

Políticos 

Ação das 

Empresas 

Fatores 

Sociais 

1 Suécia SWE 81.5 86.0 90.2 74.7 

2 Dinamarca DNK 81.0 89.9 86.9 76.6 

3 Finlândia FIN 78.8 83.9 84.1 76.7 

4 Islândia ISL 76.7 83.5 74.9 86.3 

5 Reino Unido GBR 75.8 88.8 75.9 76.6 

6 Noruega NOR 75.5 83.8 77.3 75.9 

7 Nova Zelândia NZL 74.9 88.6 72.2 80.0 

8 Irlanda IRL 74.6 85.0 73.8 78.1 

9 Austrália AUS 73.0 82.7 73.6 73.3 

10 Canadá CAN 73.0 83.7 72.5 74.8 

11 Alemanha DEU 72.7 81.8 74.8 70.1 

12 Holanda NLD 72.6 81.6 75.0 69.5 

13 Suíça CHE 72.5 87.8 74.5 65.7 

14 Bélgica BEL 71.9 86.1 70.1 73.0 

15 Singapura SIN 71.3 83.7 74.4 63.5 

16 Áustria AUT 70.9 84.1 71.6 67.2 

17 França FRA 70.1 76.9 69.2 73.6 

18 Estados Unidos USA 69.6 72.6 72.1 68.6 

19 Japão JPN 68.8 80.7 68.9 65.7 

20 Hong Kong, China HKG 68.3 84.5 68.9 60.6 

 

Todos os países pertencentes a este top 20 são países desenvolvidos, sendo que os primeiros 

seis pertencem à Europa do Norte e treze dos vinte primeiros são países europeus. Os 

restantes países são da Oceânia (a Austrália e a Nova Zelândia), da Ásia (Hong Kong,  Japão 

e Singapura), e da América (o Canadá e os EUA). Os resultados do RCI de 2007 indicam que 

os países mais desenvolvidos, e em particular os países europeus, com especial relevância 

para os nórdicos, estão mais avançados no que toca à incorporação de práticas responsáveis 

de negócios no seio das suas economias.  

Explorando o RCI para além do top 20 podemos também observar que a África do Sul lidera os 

chamados BRICS na 28ª posição, com o Brasil, a Índia, a Rússia e a China a seguirem-se-lhe, 

por esta ordem. Outra curiosidade está no facto de economias emergentes tais como o Chile, a 

Malásia e a Republica da Coreia estarem presentes nos primeiros 40 lugares, ficando à frente 

de alguns países que aderiram recentemente à União Europeia.  

No que toca aos países menos desenvolvidos, a Zâmbia e o Uganda conseguem um melhor 

resultado do que países com níveis de desenvolvimento comparáveis. Por outro lado, no 

Camboja, em Marrocos e no Bangladesh as iniciativas de responsabilidade social por parte das 

empresas ainda não geram resultados visíveis a nível nacional. Tais resultados podem ser 
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conferidos no Anexo 3 ou simplesmente na figura seguinte, onde é apresentado um mapa 

mundial com os resultados do RCI por país.  

 

Figura 3 - Mapa correspondente aos valores de RSE do RCI de 2007 (Zadek & MacGillivray, 2007) 

Seguidamente, no Capítulo 3, serão descritos os passos seguidos na recolha e análise dos 

dados, a fim de extrair as conclusões necessárias para responder às questões de investigação. 
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3. Metodologia 

Como já foi descrito na introdução, para a realização desta Dissertação, optou-se por comparar 

a Responsabilidade Social das Empresas em quatro países: os EUA, a França, a Noruega e a 

Itália. Escolheram-se estes países porque, para além de se conseguir ter acesso a 

documentação e literatura relacionada com os mesmos, representam a América do Norte, a 

Europa central, os países nórdicos e os países mediterrânicos. Desta forma Portugal não foi 

selecionado para o estudo uma vez que a sua presença em índices internacionais, bem como a 

presença de empresas portuguesas nestes índices, é muito pouco relevante. Para além disso, 

como medida normalizadora foi escolhido o PIB e o PIB português, de cerca de 212 mil milhões 

de euros em 2012, é consideravelmente menor que o dos outros países em estudo 

(WorldBank, 2014). Foi escolhida Itália como representante dos países da Europa do Sul, uma 

vez que o seu PIB é cerca de dez vezes superior ao português. Trata-se portanto de uma 

economia consideravelmente maior que a portuguesa, com maior número de companhias e, 

consequentemente, com mais empresas em cada um dos índice estudados. 

Sendo então o objetivo da Dissertação a comparação de RSE entre os quatro países referidos, 

começar-se-á por encontrar valores absolutos para medir a RSE em cada um deles. Para tal, 

recorrer-se-á aos índices que, segundo Gjølberg (2009), são os mais relevantes para avaliar a 

responsabilidade social das empresas de um país. Foram considerados todos os índices que 

reportam algum aspeto da RSE, dando preferência àqueles que assumem uma abordagem 

triple bottom line. Esta abordagem, proposta por Elkington (1997), refere-se a um conjunto de 

normas voluntárias que levam cada vez mais empresas a produzir relatórios onde medem os 

seus próprios resultados, tendo em conta os seus desempenhos sociais, ambientais e 

económicos (daí o nome triple), de forma a demostrar aos consumidores e potenciais 

investidores não só o seu desempenho financeiro, como também outros indicadores tais como 

valores gastos no tratamento de resíduos ou em ações de caridade. Os índices escolhidos têm 

um âmbito geral e global, não se considerando assim nem os índices calculados a nível 

nacional ou regional, nem os índices referentes a um único setor da indústria. Por fim, foram 

escolhidos índices compostos por pelo menos 100 empresas. 

Os índices que respeitam os critérios anteriores são os seguintes sete, que se encontram 

divididos pelas seguintes áreas: 

 Investimento socialmente responsável: 

o Dow Jones Sustainability Index 

 Índice que premeia as empresas com as melhores práticas e 

investimentos a nível de RSE por cada indústria. 

 Calculado com a ajuda dos índices Dow Jones, STOXX Limited e 

SAM. 

  



28 
 

o Global 100 

 Lista anual, desenvolvida pela Corporate Knights e que consagra as 

100 empresas mais sustentáveis do mundo. 

 Adesão a iniciativas e comunidades que promovem RSE: 

o UN Global Compact 

 Iniciativa das Nações Unidas com o objetivo de incentivar as empresas 

a adotarem políticas sustentáveis de RSE.  

 As empresas que queiram fazer parte da iniciativa devem cumprir 10 

princípios de sustentabilidade. 

o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

 Associação global de cerca de 200 empresas internacionais que lidam 

exclusivamente com o desenvolvimento sustentável. 

 Para fazer parte do WBCSD uma empresa necessita de receber o 

convite do Comitê Executivo e para receber este convite deverá ser 

uma empresa com fortes preocupações com o desenvolvimento 

sustentável. 

 Reporte de práticas de sustentabilidade: 

o Global Reporting Initiative (GRI) 

 Organização sem fins lucrativos que que criou um dos modelos para 

relatórios de sustentabilidade de triple bottom line, mais utilizados no 

mundo.  

 Para que uma empresa faça parte do GRI deverá produzir o seu 

relatório de sustentabilidade. 

o SustainAbility’s list of the 100 best sustainability reports 

 Grupo de reflexão e consultoria estratégica que se foca em problemas 

de sustentabilidade das empresas e que fornece bianualmente uma 

avaliação sobre os relatórios empresariais com as melhores práticas 

sustentáveis. 

 Processos de certificação 

o ISO 14001 

 Norma de certificação internacional de gestão ambiental, que certifica 

as empresas que cumprem um certo número de requisitos de 

sustentabilidade ambientalmente e que se pretendem ver distinguidas.  
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Uma vez concluído o levantamento de todos os dados referentes aos índices anteriores, 

calcularemos o valor da RSE de cada país j através da seguinte fórmula: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝐸𝑗

= ∑
(

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑋𝑖  𝑑𝑜 𝑝𝑎í𝑠 𝑗
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑋𝑖  𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

)

(
𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑜 𝑝𝑎í𝑠 𝑗

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
)

7

𝑖=1

 

Fórmula 1- Valor de RSE no país j 

 

Segundo Gjølberg (2009), de acordo com a lógica de um modelo de mensuração formativa, 

quando todos estes índices são combinados num só, refletem o estado da arte em termos de 

análise de RSE e fornecem uma imagem global das práticas de responsabilidade social. A 

mensuração formativa é uma teoria baseada na suposição de que as variáveis medidas (neste 

caso o numero de empresas nos índices) são a causa do construto (conceito teórico não 

observável que é o nível de RSE das empresas de um país) e que o erro na medição é uma 

falta de habilidade para explicar completamente esse mesmo construto (Hair et al., 2009). 

Desta forma o conceito teórico não observável será determinado pela combinação dos seus 

indicadores (número de empresas em cada índice). Por sua vez, estes indicadores não 

precisam de partilhar um tema comum (Coltman et al., 2008). 

Adicionalmente, consideraram-se algumas variações à fórmula 1, dando diferentes pesos aos 

índices, o que se justifica por estes apresentarem requisitos de entrada distintos. Na verdade, 

dentre os índices em estudo, alguns focam-se em como os resultados são obtidos, como o 

WBCSD, enquanto outros se focam apenas nos próprios resultados em si, como o Global 100, 

o que é diferentemente limitativo em termos de entrada de uma empresa no índice. Os índices 

distinguem-se também na medida em que uns se focam mais em distinguir apenas os 

melhores dos melhores, apresentando assim fortes barreiras à entrada (tal como, por exemplo, 

o Global 100), enquanto outros estão mais focados em inspirar e motivar as empresas a serem 

mais responsáveis socialmente e como tal adotam muito poucas barreiras à entrada (como, por 

exemplo, o GRI). Assim sendo, proceder-se-á ao cálculo do valor da RSE utilizando, não só o 

conjunto completo de todos os índices (7), como também apenas índices dos seguintes grupos: 

índices só orientados para os resultados e com requisitos mais exigentes; índices só orientados 

para os resultados e com requisitos mais acessíveis; índices só orientados para os processos e 

com requisitos mais exigentes; índices só orientados para os processos e com requisitos mais 

acessíveis. 

Para além disso, ir-se-á utilizar no denominador não só o PIB, mas também o PIB per capita e 

a população. Desta forma pretende-se verificar se os valores da RSE sofrem uma variação 
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significativa com estas alterações, e consequentemente avaliamos a robustez do índice, 

testando se os valores de RSE são estáveis com as diferentes formulações do denominador. 

Posteriormente, e recorrendo à análise estatística, comparar-se-ão os resultados para 

compreender melhor as diferenças de RSE entre os países em estudo, e calcular-se-ão 

também as relações existentes entre a RSE de um país e os seus indicadores socio-

económicos, tais como o grau de abertura da economia, a taxa de desemprego ou as 

desigualdades sociais (coeficiente de Gini). Observar-se-á com especial atenção a diferença 

entre 2007 e a atualidade, fazendo uma cluster analysis e um dendrograma, de forma a tentar 

compreender como é que estes quatro países se agrupam em termos de RSE e qual o impacto 

que a crise das dívidas soberanas, que se fez sentir na economia global a partir de 2008, teve 

na RSE de cada país. Esta cluster analysis será obtida segundo o método de Ward (algoritmo 

de Clusters aglomerativo) uma vez que o que se pretende será obter um cluster hierárquico 

utilizando variáveis quantitativas e como tal este deverá ser o modelo a seguir (Murtagh et al., 

2011). 
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4. Análise de Resultados 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos nesta dissertação. Tal 

como explicado no capítulo da metodologia, será feita uma comparação da RSE entre os EUA, 

a França, a Noruega e a Itália, antes e depois da existência da crise das dívidas soberanas, 

respetivamente em 2007 e em 2013.  

 

4.1 Apresentação dos dados 

 

Para iniciar esta análise começou-se por recolher o maior número possível de informações 

estatísticas sobre os países em causa e as suas empresas. Recorreu-se à OCDE e ao Banco 

Mundial para recolher os indicadores macroeconómicos apresentados na tabela 6. Na tabela 7 

é apresentado o número de empresas de cada país que são consideradas em cada um dos 

índices selecionados na metodologia. 

Tabela 6 - Dados macroeconómicos dos 4 países (fonte: Banco Mundial e OCDE) 

  EUA França Noruega Itália 

  2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 

PIB (biliões USD) 13.961,8 15.684,8 2.582,39 2.612,88 393,479 499,667 2.127,18 2.013,26 

PIB per capita (USD) 46800 50610 33580 36720 55630 66960 32020 32870 

População (milhões) 301,2 313,9 64,0 65,7 4,7 5,0 59,4 60,9 

Esperança média de vida (anos) 77 78 80 81 80 81 81 82 

Desemprego (%)   8,1   9,8   3,2   10,7 

 

Tabela 7 - Número de empresas de cada país nos índices 

 

EUA França Noruega Itália 

 

2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 

DJSI World Index 58 75 19 19 5 2 6 6 

Global 100 17 10 2 9 2 4 0,1 0 

UN Global Compact 128 521 260 972 18 89 87 206 

WBCSD 38 35 9 11 8 5 4 3 

GRI 201 621 93 71 16 26 67 90 

SustainAbility 12 49 8 5 3 0 2 0 

ISO 14001 5462 5699 3476 7975 618 824 12057 19705 
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Os valores apresentados nas tabelas anteriores foram utilizados para calcular um valor para a 

RSE de cada país tendo por base a fórmula (1) apresentada no capítulo referente à 

Metodologia. 

 

4.2 Evolução dos Índices 

 

4.2.1 DJSI World Index 

 

O Dow Jones Sustainability Index é um índice que avalia e premeia as empresas com as 

melhores práticas e investimentos a nível de RSE, dentro do conjunto das 2500 empresas 

listadas no Dow Jones Global Total Stock Market Index. Este índice produz um ranking das 

melhores empresas, sendo calculado com a cooperação dos índices Dow Jones, STOXX 

Limited e SAM. A avaliação do DJSI é feita com base numa análise do desempenho 

económico, ambiental e social da empresa, avaliando questões como a gestão corporativa, a 

gestão do risco, a preocupação com o meio ambiente, a gestão da cadeia de abastecimento ou 

as políticas de trabalho da empresa. 

Para que sejam incorporadas neste índice, as empresas são avaliadas e selecionadas com 

base nos seus planos de gestão económica, social e ambiental de longo prazo. Os critérios de 

seleção evoluem de ano para ano e as empresas são obrigadas a exercer uma melhoria 

contínua nos seus planos de sustentabilidade a longo prazo, a fim de permanecerem no índice. 

O DJSI é atualizado anualmente e as empresas são monitoradas durante todo o ano. Este é 

assim um índice focado em resultados e com elevados requisitos à entrada, uma vez que só as 

empresas líderes nos seus setores conseguem entrar. 

 

 

Gráfico 1 - Número de empresas presentes no DJSI 
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Como se pode observar no gráfico 1, nos últimos anos o número de empresas destes países 

presentes no índice aumentou de 88 para 101, sendo que os EUA lideram largamente o 

número de empresas, com 75 presenças em 2013. A França aparece em segundo lugar com 

19, seguida da Itália com 6 e da Noruega com 2. 

 

4.2.2 Global 100 

 

O índice Global 100, já abordado no capítulo 2.3.2, é uma lista anual desenvolvida pela revista 

Corporate Knights e anunciada anualmente em Davos, que consagra as 100 empresas mais 

sustentáveis do mundo. O índice é calculado de uma forma quantitativa, sendo que, para uma 

empresa ser avaliada esta terá apenas de ter um valor em bolsa superior a dois mil milhões de 

dólares. No entanto, indo este índice culminar num ranking das 100 empresas mais 

sustentáveis do mundo, existem vários indicadores que são avaliados e ponderados, tais como 

a produtividade da energia, da água e dos resíduos, os impostos pagos, a capacidade de 

inovação, as discrepâncias salariais, a segurança dos trabalhadores, a rotatividade e 

diversidade da liderança, entre outros. Desta forma, este é também um índice focado em 

resultados e com elevados requisitos à entrada, uma vez que está limitado às 100 empresas 

mais sustentáveis. 

 

 

Gráfico 2 - Número de empresas presentes no Global 100 

 

No gráfico 2 pode ser constatado que o índice manteve aproximadamente constante o número 

total de empresas dos quatro países (21 em 2007 e 23 em 2013). Todavia, a presença de 

empresas americanas foi sendo cada vez menor, sendo esta compensada pelo crescente 

número de empresas francesas no índice, o qual subiu de duas para nove. Os EUA por sua 

vez perderam sete empresas neste período, caindo de 17 para 10. Quanto á Itália, este país 
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não têm nem em 2013 nem em 2007 nenhuma empresa no Global 100, enquanto que a 

Noruega conseguiu aumentar a sua presença de duas para quatro empresas. 

 

4.2.3 UN Global Compact 

 

O índice Global Compact das Nações Unidas é uma iniciativa cujo objetivo é o de incentivar as 

empresas a nível mundial a adotarem políticas sustentáveis de RSE. Este índice foca-se mais 

em informar as empresas sobre as boas práticas que devem seguir e não em distinguir as 

empresas que são realmente líderes em RSE. O UNGC não é um instrumento regulatório, mas 

sim uma comunidade onde as empresas podem discutir e comunicar as suas iniciativas de 

RSE. Desta forma, os requisitos à entrada são bastante menos exigentes do que os dos dois 

índices anteriores, uma vez que as empresas não são certificadas pelas UN, mas sim são elas 

próprias a querer fazer parte da comunidade mostrando interesse pelo tema. Assim, o UNGC 

foca-se no processo de obtenção dos resultados e não nos resultados em si. 

Apesar de a participação na comunidade do GC das Nações Unidas ser voluntária, os seus 

membros devem respeitar um conjunto de dez princípios, estando estes relacionados com os 

direitos humanos, com os direitos dos trabalhadores, com o ambiente, e com o combate à 

corrupção.  

 

 

Gráfico 3 - Número de empresas presentes no UNGC 

 

Analisando o gráfico 3 pode-se observar o crescimento exponencial do número total de 

empresas que estão incluídas neste índice. Cada vez mais as empresas sentem-se motivadas 

e vêm interesse em ter a sua marca associada a uma entidade de RSE, e como este é um 

índice com baixos requisitos de entrada, tem-se assim observado um elevado crescimento do 

mesmo. De facto, entre 2007 e 2013, o número de membros do UNGC nestes países cresceu 
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cerca de 260 %. É também curioso constatar que, neste índice, não é o país com maior PIB, os 

EUA, que detém o maior número de membros, mas sim a França que é o país com segundo 

maior PIB. 

 

4.2.4 WBCSD 

 

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) é uma associação global de 

cerca de 200 empresas internacionais que lidam exclusivamente com o desenvolvimento 

sustentável. Esta é, tal como a UNGC, uma reconhecida organização que premeia o processo 

de obtenção de resultados. No entanto, ao contrário da anterior, tem um número muito limitado 

de participantes, e tendo requisitos de entrada muito mais apertados, é maioritariamente 

composta por grandes multinacionais. 

 

 

Gráfico 4 - Número de empresas presentes no WBCSD 

 

Desde 2007, o número de empresas destes países no indicador WBCSD desceu de 59 para 54 

empresas. Deu-se uma saída de três empresas nos EUA, três na Noruega e uma em Itália. Em 

contrapartida, a França passou a contar com mais duas empresas no WBCSD. 

 

4.2.5 Global Reporting Initiative 

 

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização sem fins lucrativos que promove a 

sustentabilidade económica e que criou um modelo para relatórios de sustentabilidade de triple 

bottom line. O seu objetivo passa, não pela distinção das empresas mais sustentáveis de cada 

setor, mas sim por fazer com que os relatórios de sustentabilidade se tornem tão comuns como 
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os relatórios financeiros que as empresas já produzem. Estes relatórios devem fornecer 

informações sobre o desempenho económico, ambiental e social da empresa. Assim sendo, e 

à semelhança do Global Compact, este é um índice focado nos processos e com requisitos de 

entrada pouco exigentes, uma vez que para uma empresa se ver associada a esta organização 

basta produzir a sua auto avaliação de acordo com o relatório e as melhorias propostas pelo 

GRI. 

 

 

Gráfico 5 - Número de empresas presentes no GRI 

 

No que toca à evolução deste índice no período em estudo constatamos que existe um grande 

aumento do número de empresas a reportar segundo o GRI, sendo este crescimento de 377 

para 808 empresas no conjunto dos quatro países. Esta evolução deve-se em grande parte ao 

forte aumento do número de empresas a reportar nos EUA, o qual subiu de 201 para 621. 

 

4.2.6 SustainAbility's 100 best reports 

 

A SustainAbility é um grupo de reflexão e consultoria estratégica de referência que se foca em 

problemas de sustentabilidade das empresas e que fornece bianualmente uma avaliação sobre 

os relatórios empresariais com as melhores práticas sustentáveis. Estes relatórios são 

enviados para a SustainAbility pelas próprias empresas que pretendem ser reconhecidas em 

termos de sustentabilidade por uma instituição de renome internacional, como é o caso desta. 

Posteriormente, a SustainAbility produz um ranking dos 100 melhores relatórios de 

sustentabilidade enviados. Este ranking encontra-se assim no grupo dos índices focados nos 

resultados e com apertados requisitos de entrada. 
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Gráfico 6 - Número de empresas presentes no SustainAbility 

 

Através do gráfico 6 observa-se que desde 2007 subiu bastante o número de empresas norte 

americanas no ranking da SustainAbility, de 12 para 49, o que pode levar a crer que tem 

existido um forte interesse por parte das empresas americanas em melhorar a sua RSE. É 

também possível constatar, através da análise do gráfico 6, que o ranking se tornou menos 

diversificado, isto é, aumentou muito a presença de um país, os EUA, que ocupam quase 

metade dos 100 lugares do ranking, enquanto que a França perde 3 empresas (de 8 para 5) e 

a Noruega e a Itália perdem as três e duas empresas que cada uma possuía, respetivamente, 

em 2007.  

 

4.2.7 ISO 14001 

 

A ISO 14001 é uma norma de certificação internacional de gestão ambiental criada pela 

International Organization for Standardization. Esta é uma norma genérica e, como tal, 

aplicável a todas as empresas que a quiserem seguir, bastando que passem por um processo 

de certificação. Desta forma, o conjunto de empresas certificadas por esta norma não indica 

quais são as mais bem cotadas a nível de RSE, no entanto, é igualmente relevante uma vez 

que, tal como o GRI ou o UNGC, oferece informação sobre quais as empresas que estão 

interessadas em se verem associadas a um bom nível de RSE (neste caso certificadas por 

uma norma de sustentabilidade ambiental voluntária). Esta norma acaba por se enquadrar num 

contexto de requisitos difíceis, uma vez que não se pode comparar com o UNGC ou o GRI que 

são iniciativas que não exigem qualquer certificação e têm como principal objetivo, não de 

distinguir os melhores, mas sim o de ensinar boas práticas, inspirar e motivar. 
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Gráfico 7 - Número de empresas presentes no ISO 14001 

 

Quanto à evolução do número de empresas certificadas pela norma ISO 14001, verifica-se no 

gráfico 7 que tem existido um crescimento constante, subindo no conjunto global dos 4 países 

de 21613 empresas em 2007 para 34203 em 2013. Tal facto poderá levar a crer que o conceito 

de RSE e a vontade de as empresas mostrarem aos seus consumidores que são socialmente 

responsáveis e sustentáveis é cada vez mais importante para elas. No entanto, é curioso 

observar que Itália é o país que tem maior número de empresas certificadas com esta norma, 

com os últimos dados a apontarem para quase 20000 empresas. A Itália é seguida atualmente 

da França, com 7975 empresas, dos EUA, com 5699 e da Noruega com 824 empresas. 
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4.3 Resultados obtidos com a Fórmula global 

 

Uma vez apresentados os índices utilizados no cálculo do valor de RSE com base na fórmula 

proposta por Gjølberg (2009), passamos à apresentação dos resultados (tabela 8):  

Tabela 8 - Valores de RSE (Fórmula 1) 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 4,96 12,68 24,94 10,15 

2013 5,25 13,88 16,19 9,46 

 

Gráfico 8 - RSE nos 4 países em estudo em 2007 e 2013 (Cálculos efetuados de acordo com a fórmula 1) 

Como se pode observar no gráfico 8, a Noruega, país representativo da Europa do norte, é 

claramente o país que mais se destaca em termos de RSE. No entanto, é de realçar o 

decréscimo de 35% que sofreu desde 2007 até aos dias de hoje. Os restantes países 

registaram variações mais ligeiras, sendo que a França e os EUA registaram uma subida de 

9% e 6% e a Itália uma descida 7%. Em termos globais a Noruega destaca-se dos outros 

países, tendo quase o dobro da pontuação do segundo classificado, a França e quase cinco 

vezes mais que os EUA, que ocupam a ultima posição. Quando se comparam os valores de 

2013, estes mantêm a ordenação, ficando novamente a Noruega a liderar, seguida da França, 

da Itália e dos EUA por último. No entanto, o crescimento de quase 10% por parte da França e 

o decréscimo de 35% por parte da Noruega faz com que os valores atuais de RSE estejam 

mais aproximados do que os verificados em 2007. 

 

4.3.1 Variações ao denominador da Fórmula global 

 

É importante testar a robustez da fórmula, isto é, saber até que ponto o índice calculado produz 

os mesmos resultados em termos de ordenação dos países quando uma das suas 
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componentes é alterada. Para tal foi decidido testar variações da fórmula utilizando diferentes 

denominadores, como o PIB per capita e a população. 

 

4.3.1.1 PIB per capita 

 

Utilizando o PIB per capita no denominador da fórmula 1 ficamos com a seguinte fórmula: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝐸𝑗

= ∑
(

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑋𝑖  𝑑𝑜 𝑝𝑎í𝑠 𝑗
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑋𝑖  𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠)

(
𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎í𝑠 𝑗

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
)

7

𝑖=1

 

Fórmula 2 - Fórmula de RSE com denominador baseado no PIB per capita 

 

Fazendo os cálculos com a fórmula 2 obtêm-se os resultados apresentados na tabela seguinte, 

os quais se ilustram no gráfico 9: 

Tabela 9 - Valores de RSE utilizando a Fórmula 2 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 3,45 2,27 0,41 1,57 

2013 3,65 2,22 0,27 1,30 

 

Gráfico 9 - RSE nos 4 países em estudo, 2007 e 2013 (Cálculos efetuados de acordo com a fórmula 2) 

 

Como se pode observar nos valores da tabela e no gráfico anterior, esta mudança de 

denominador altera os resultados obtidos anteriormente. Nesta situação, a Noruega cai para o 

último lugar destes quatro países. Tal deve-se provavelmente ao facto de o PIB per capita não 

medir a grandeza do país. Uma vez que o numerador (proporção do número de empresas de 

um índice que pertencem a um pais) está relacionado com a dimensão dos países, o 
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denominador também tem de ser algo que anule o efeito dimensão do numerador. Assim 

sendo, um país como a Noruega, que tem um PIB de cerca de 500 mil milhões de dólares e 

uma população de cerca de 5 milhões de habitantes não pode nunca ter o mesmo número de 

empresas nos índices mundiais como um país com um PIB de cerca de 16 biliões de dólares 

(cerca de 32 vezes superior) e uma população de cerca de 314 milhões de habitantes (os 

EUA). Desta forma, para que a avaliação seja justa e equitativa, é fundamental que o 

denominador seja o mais indicado para que os resultados sejam proporcionais e meçam a RSE 

sem dar vantagens a países de maior ou menor dimensão e por isso julga-se não ser de 

considerar o PIB percapita como denominador. 

 

4.3.1.2 População 

 

Utilizando a população no denominador da fórmula 1 fica-se com a seguinte fórmula: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝐸𝑗

= ∑
(

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑋𝑖  𝑑𝑜 𝑝𝑎í𝑠 𝑗
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑋𝑖  𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠)

(
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎í𝑠 𝑗

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
)

7

𝑖=1

 

Fórmula 3 - Fórmula de RSE com denominador população 

 

Fazendo os cálculos, agora com a fórmula 3 obtêm-se os resultados apresentados na tabela 

seguinte, os quais são ilustrados no gráfico 10: 

Tabela 10 - Valores de RSE utilizando a Fórmula 3 

 

 

Gráfico 10 - RSE nos 4 países em estudo, 2007 e 2013 (Cálculos efetuados de acordo com a fórmula 3) 
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EUA França Noruega Itália 

2007 5,18 11,52 46,93 8,20 

2013 5,61 11,82 34,52 6,70 
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Como já foi visto (gráfico 8), utilizando como denominador o PIB chega-se à conclusão que os 

níveis de RSE se encontram estáveis em França, Itália e nos EUA, entre 2007 e 2013, com 

uma ligeira subida na França e nos EUA e uma ligeira descida em Itália. Ao contrário, na 

Noruega nota-se uma queda acentuada nos valores de RSE do índice de 2007 para 2013 

mantendo-se ainda assim este país à frente dos outros, seguindo-se-lhe a França, a Itália e os 

EUA, respetivamente. Ora, quando utilizamos a população como denominador (gráfico 10), as 

conclusões são semelhantes, variando apenas no que toca a valores qualitativos, com a 

Noruega a descer agora 26%, a Itália 18% e a França e os EUA a subirem respetivamente 3% 

e 8%.  

 

4.3.2 Análise de correlações 

 

De forma a validar qualitativamente quais os índices que mais se adequam ao estudo em 

causa e para validar a não utilização do PIB per capita no denominador, foi calculado o 

coeficiente de correlação entre os índices obtidos com cada um dos denominadores. O 

coeficiente de correlação utilizado foi o de Pearson, uma vez que os valores de RSE obtidos se 

aproximam a uma escala métrica (Upton & Cook, 2008). Desta forma o cálculo das correlações 

é feito com base na seguinte fórmula: 

 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 . √∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 

Fórmula 4 - Correlação de Pearson 

 

onde 𝑥1, 𝑥2, ... ,𝑥𝑛 e 𝑦1, 𝑦2,... ,𝑦𝑛 são os valores medidos de ambas as variáveis a correlacionar 

e onde �̅� e �̅� são as médias aritméticas dessas mesmas variáveis. Posteriormente, mesmo 

embora se esteja na presença de amostras pequenas (n=4 ou n=8 quando se consideram os 

anos juntos) e sendo desta forma mais difícil validar as correlações, resolveu-se ainda assim 

efetuar testes de hipóteses para algumas correlações mais significativas de forma a validar se 

elas realmente se correlacionam. Para tal considera-se o teste t unicaudal com as seguintes 

hipóteses: 

 H0: as variáveis x e y não são correlacionadas 

 H1: as variáveis x e y são correlacionadas 

𝑡 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

Fórmula 5 - Fórmula do Teste T unicaudal para Correlação (Ross, 2004) 
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O valor calculado de t é comparado com os valores críticos da distribuição de t Student sendo 

que H0 é rejeitada (existindo correlação) quando o t calculado é maior que o t crítico para o 

nível de significância escolhido. Foi escolhido um nível de significância de 0,05, 

correspondendo a um intervalo de confiança de 95% e a um valor de t teórico tabelado de 

2,447 no caso de n=8 e de 4,303 no caso de n=4. Considerando a situação em que H0 não é 

rejeitada, tal significa que a correlação não apresenta pelo menos 95% de probabilidade de não 

ser fortuita, ou seja, de não ter ocorrido por acaso. Este resultado pode dever-se ao facto de, 

ou o número de observações da amostra não ser suficiente para comprovar a correlação entre 

as variáveis, ou estas não estarem mesmo correlacionadas (Ross, 2004). Neste prisma seria 

interessante, numa futura abordagem ou continuação deste trabalho, tentar reunir uma amostra 

maior de países, idealmente com 30 países, de forma a conseguir validar estas correlações e 

possivelmente aplicar o teorema do limite central.   

Passando ao calculo das correlações com a fórmula 5 obtêm-se os resultados apresentados na 

tabela em baixo. 

 

Tabela 11 - Tabela de correlações entre os índices gerados pelos diferentes denominadores para 2007 e 2013 

2007 P
IB

 

P
IB

  
p

er
 c

ap
it

a 

P
o

p
u

la
çã

o 

PIB 1 -0,910 0,966 

PIB per capita 
 

1 -0,835 

População 
  

1 
 

2013 P
IB

 

P
IB

  

p
er

 c
ap

it
a 

P
o

p
u

la
çã

o 

PIB 1 -0,798 0,810 

PIB per capita 
 

1 -0,762 

População 
  

1 
 

 

Pela análise das correlações apresentadas na tabela anterior pode observar-se que parece 

existir uma forte correlação positiva (de 0,92 quando considerados os anos juntos) entre os 

índices obtidos com o PIB e com a população como denominador. De facto, fazendo o teste de 

hipóteses para este caso conclui-se que esta correlação é realmente válida. A semelhança 

entre ambos pode dever-se ao facto de ambos os denominadores, embora de maneiras 

diferentes, estarem a medir a grandeza de um país e, como tal, um país maior tem maior 

número de empresas e terá assim uma maior oportunidade de ter também mais empresas nos 

índices utilizados. Por outro lado, comparando os resultados que se obtêm quando se utiliza 

como denominador o PIB per capita com estes dois índices, constata-se que existe correlação 

negativa para ambos os casos. Ambas estas correlações são também validadas segundo um 

intervalo de confiança de 95% quando utilizamos os anos juntos. Tal pode dever-se ao facto 

de, dentro do grupo de países estudados aquele que têm maior PIB per capita é também 

aquele com menor PIB e menor número de habitantes. Assim sendo, como já visto, descartar-
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se-ão os resultados produzidos com o PIB per capita no denominador e concluímos que tanto o 

PIB como a população podem ser utilizados para o cálculo do valor de RSE, pois têm um 

elevado coeficiente de correlação entre eles e como tal vão produzir resultados semelhantes, 

refletindo de forma correta a relação com o número de empresas distinguidas em RSE. 

  

4.4 Alterações ao numerador - Análise de sensibilidade 

 

Num exercício adicional de teste à robustez dos resultados, foram realizados ensaios ao valor 

inscrito no numerador. Assim, o número de empresas a considerar no numerador foi limitado, 

tendo em conta o tipo de requisitos exigidos pelo índice para inclusão da empresa e a 

orientação dos índices analisados. Na tabela seguinte recorda-se em que parâmetros se foca 

cada um dos índices. 

 

Tabela 12 - Matriz ‘exigência de requisitos vs orientação preferencial do índice’ 

 

Requisitos mais exigentes Requisitos mais acessíveis 

 

DJSI 

 Orientado a Resultados Global 100 

 

 

SustainAbility 

 

Orientado a Processos WBCSD UN Global Compact 

ISO 14000 GRI 

 

 

Esta distinção é importante, não só para compreender a robustez do estudo, como também 

para perceber o estado da RSE no país. A variação dos resultados obtidos para os casos em 

que só serão considerados requisitos mais exigentes ou só requisitos menos exigentes pode 

também estar relacionada com o sucesso ou insucesso no que toca às políticas de RSE 

adotadas ou com fatores contextuais facilitadores do investimento em RS. Isto é, por exemplo, 

um país com maior presença em índices com requisitos mais acessíveis e com pouca presença 

em índices com requisitos mais exigentes poderá indicar que as politicas de RSE não estão a 

ser bem sucedidas. 
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4.4.1 Requisitos de entrada mais exigentes 

 

Começando com uma limitação do numerador da fórmula 1 apenas a índices com exigentes 

requisitos de entrada, isto é, mantendo o WBCSD, a norma ISO 14000, o DJSI, o Global 100 e 

a Sustainability e excluindo o UNGC e o GRI, obtêm-se os resultados apresentados nos 

gráficos e nas tabelas que se seguem: 

 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 3,880 6,969 21,115 6,978 

2013 3,839 8,849 12,780 7,115 

 

Gráfico 11 - RSE segundo denominador PIB só 
com requisitos mais exigentes 

 EUA França Noruega Itália 

2007 4,050 6,332 39,731 5,629 

2013 4,107 7,535 27,242 5,035 

 

Gráfico 12 - RSE segundo denominador população 
só com requisitos mais exigentes 

 

Analisando as comparações obtidas anteriormente e comparando-as com os gráficos 8 e 10 

observa-se que, apesar de os valores do índice mudarem com a alteração do numerador, a 

variação não é significativa. Calculando a correlação entre o índice global e o índice só com 

requisitos mais exigentes, tanto em 2007 como em 2013, observa-se que os coeficientes de 

correlação variam em todos os casos entre 0,97 e 1, estando desta forma os dois índices 

fortemente correlacionados. 
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4.4.1.1 Requisitos de entrada mais exigentes e orientados para resultados 

 

Neste segundo caso, far-se-á a limitação do numerador apenas a índices com requisitos de 

entrada apertados e ao mesmo tempo focados nos resultados. Assim sendo, para além do 

UNGC e do GRI, excluir-se-á também o WBCSD e a norma ISO e manter-se-ão o Global 100, 

o DJSI e o SustainAblity. Os resultados obtidos encontram-se apresentados nos gráficos e nas 

tabelas abaixo descritas: 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 2,655 4,656 13,160 1,370 

2013 2,758 5,369 7,921 0,586 

 

Gráfico 13 - RSE segundo denominador PIB só 

com requisitos mais exigentes e orientado para 
resultados 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 2,771 4,230 24,761 1,106 

2013 2,950 4,572 16,883 0,414 

 

Gráfico 14 - RSE segundo denominador população 
só com requisitos mais exigentes e orientado para 

resultados 

 

Analisando estes novos resultados e comparando-os novamente com o gráfico 8 e 10 observa-

se que, apesar de os resultados não serem muito diferentes, as correlações entre o índice 

global e o índice só com requisitos mais exigentes focado em resultados, tanto em 2007 como 

em 2013, variam entre 0,8 e 1. Havendo desta forma ainda assim uma elevada correlação, é 

possível notar que a Itália, que é 3ª classificada no índice global, cai para último lugar quando é 

limitado o numerador desta forma, sendo assim penalizada na ordenação.  
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4.4.1.2 Requisitos de entrada mais exigentes e orientados para processos 

 

À semelhança do caso anterior, far-se-á a limitação do numerador apenas a índices com 

requisitos de entrada apertados só que desta vez focados nos processos. Assim sendo, para 

além do UNGC e do GRI excluir-se-á também o DJSI, o Global 100 e o SustainAbility, 

mantendo-se o WBCSD e a norma ISO. Os resultados obtidos encontram-se apresentados nos 

gráficos e nas tabelas abaixo: 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 1,224 2,313 7,955 5,607 

2013 1,081 3,479 4,859 6,529 

 

Gráfico 15 - RSE segundo denominador PIB só 
com requisitos mais exigentes e orientado para 

processos 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 1,278 2,101 14,968 4,523 

2013 1,156 2,962 10,358 4,620 

 

Gráfico 16 - RSE segundo denominador população 
só com requisitos mais exigentes e orientado para 

processos 

 

Comparando os resultados obtidos com o gráfico 8 e 10 pode observar-se que neste caso se 

nota uma diferença significativa, principalmente visível quando é utilizado o denominador PIB. 

Em ambos os casos, a Itália sofre uma considerável melhoria no seu índice e passa a ocupar o 

segundo lugar ultrapassando a França. É ainda curioso constatar que quando o denominador é 

o PIB a Itália passa mesmo a ocupar o primeiro lugar do ranking em 2013, graças ao aumento 

da sua presença neste tipo de rankings de requisitos mais exigentes e orientados para 

processos e graças também à descida acentuada da Noruega.  
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4.4.2 Requisitos mais acessíveis 

 

Neste último caso faz-se a limitação do numerador apenas a índices com requisitos de entrada 

menos exigentes. Assim sendo, consideram-se apenas o Global Compact e o GRI. Os 

resultados obtidos encontram-se nos gráficos e nas tabelas que a seguir se apresentam: 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 1,083 5,715 3,825 3,174 

2013 1,406 5,030 3,413 2,342 

 

Gráfico 17 - RSE segundo denominador PIB só 
com requisitos mais acessíveis 

 
EUA França Noruega Itália 

2007 1,130 5,192 7,198 2,561 

2013 1,504 4,283 7,275 1,657 

 

Gráfico 18 - RSE segundo denominador população 
só com requisitos mais acessíveis 

 

Comparando novamente os resultados apresentados acima com o gráfico 8 e 10, pode 

observar-se que, neste caso se nota uma considerável diferença entre o ranking determinado 

pelo índice global e o determinado pelo índice com requisitos mais acessíveis. No caso em que 

o denominador é o PIB nota-se que passa a ser a França a liderar o ranking, seguida da 

Noruega, Itália e EUA sendo que a tendência é de queda nos três primeiros países e de subida 

no último. Quando o denominador é a população, as diferenças não são tão evidentes uma vez 

que a ordem se mantém a mesma em relação ao índice global, ainda assim é de salientar o 

aumento da presença Francesa no índice limitado a requisitos mais acessíveis quando 

comparada com o global. 
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4.4.3 Conclusão das alterações ao numerador 

 

Como era de esperar, as alterações de numerador causaram algumas variações ao índice 

global. Quanto mais reduzidas forem estas alterações e quanto mais correlacionados estiverem 

os índices calculados uns com os outros mais robusto será o índice final. Nas tabelas seguintes 

estão representadas as correlações (de Pearson) obtidas entre o índice global e os índices 

calculados com as mudanças de numerador para os casos em que o denominador é o PIB e a 

população, respetivamente. 

 

Tabela 13 - Correlações entre o índice global com os índices calculados com as mudanças de numerador para 
os casos em que o denominador é o PIB 

  2007 2013 Anos Juntos 

Requisitos mais exigentes focado em resultados 0,93696 0,7906 0,9021 

Requisitos mais exigentes focado em processos 0,83395 0,47331 0,7193 

Requisitos mais exigentes 0,97635 0,9683 0,9727 

Requisitos mais acessíveis 0,4857 0,80146 0,5869 

 

Tabela 14 - Correlações entre o índice global com os índices calculados com as mudanças de numerador para 
os casos em que o denominador é a população 

  2007 2013 Anos Juntos 

Requisitos mais exigentes focado em resultados 0,99207 0,98476 0,9895 

Requisitos mais exigentes focado em processos 0,97353 0,92918 0,9596 

Requisitos mais exigentes 0,99674 0,99749 0,9962 

Requisitos mais acessíveis 0,85807 0,95842 0,8847 

 

 

Como se pode observar nas tabelas anteriores ambos os denominadores apresentam elevadas 

taxas de correlação para com os índices que têm os seus numeradores limitados a diferentes 

tipos de rankings. Ainda assim é de assinalar que a situação em que o denominador é a 

população apresenta valores bastante superiores, tendo uma correlação média de 0,96 contra 

uma correlação média de 0,78 do denominador PIB. Para validar estes resultados foi feito um 

teste t unicaudal, à semelhança daquele que foi realizado em 4.3.2 onde se concluiu que para 

o caso do denominador baseado na população, tendo em conta os anos juntos, todas as 

correlações são válidas segundo um intervalo de confiança de 95%. Mesmo tendo em conta os 

anos em separado, apenas em 2007 a correlação do índice global com denominador 

população quando relacionado com aquele cujo numerador está limitado a iniciativas com 

requisitos de entrada mais acessíveis não é validada a 95%, sendo validada apenas segundo 

um intervalo de confiança de 90%.  
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Quando avaliamos os resultados do denominador PIB concluímos que, tendo em conta os anos 

juntos, as correlações não são todas validadas a 95%, neste caso falhando a validação da 

correlação do índice global com o índice cujo numerador está limitado a requisitos mais 

acessíveis. Tal facto pode levar a crer que a população é um denominador mais estável e a 

sua utilização como denominador de uma fórmula global que nos compare a RSE de vários 

países pode ser o caminho a seguir para uma avaliação mais rigorosa.  

Esta análise da variação dos numeradores é importante, não só para compreender a robustez 

da fórmula global, como também para perceber o estado individual da RSE em cada país 

sendo que a variação dos resultados anteriores acaba por ser normal. É quando se considera 

no numerador requisitos mais exigentes, especialmente aqueles que são orientados para os 

resultados, que se está a avaliar mais de perto a verdadeira performance da RSE de um pais, 

uma vez que nos outros casos se está a misturar esta verdadeira performance com a 

participação e o esforço que nem sempre é o mais eficiente. Nestas situações com 

numeradores limitados a requisitos mais exigentes, como já se viu, a Noruega destaca-se dos 

outros países, estando a França cada vez mais perto de a alcançar. Posteriormente seguem-se 

a Itália e os EUA, respetivamente.  

Contudo deve ter-se em atenção que, para medir a RSE de forma equitativa, deve ser 

considerada não só a performance em termos de RSE mas também a participação e intenção 

das empresas. Como se viu atrás, quando se utilizam no numerador índices focados em 

processos a Itália passa a ter muito mais expressão em termos de RSE chegando mesmo em 

alguns casos a ocupar o primeiro lugar entre os quatro países em estudo. Esta situação deve-

se ao facto de países como a Itália estarem a tentar cada vez mais distinguir-se em termos de 

RSE mas não estarem ainda a obter os resultados pretendidos. O mesmo pode ser observado 

no caso da análise só com índices com requisitos mais acessíveis. Neste caso observa-se, não 

só a maior presença italiana, como também a grande presença francesa, o que pode explicar o 

porquê do seu aumento de RSE nos últimos anos.  

 

4.5 Comparação entre os índices e o RCI de 2007 

 

Na revisão da literatura foi abordado o Responsible Competitiveness Index (RCI), o índice 

produzido pela AccountAbility e que se foca em produzir um ranking mundial sobre a RSE. 

Uma vez que este é o mais relevante ranking do género e que pretende alcançar o mesmo tipo 

de resultados daquele que nos propomos definir nesta dissertação, resolvemos comparar os 

nossos resultados com os últimos valores disponíveis do índice RCI (ver tabela seguinte).  
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Tabela 15 - Comparação de resultados entre o RCI 2007 com os índices obtidos a partir do denominador PIB e 
população 

 
RCI 2007 RCI # Índice den. PIB Índice den. Pop Índice RSE # 

Noruega 6º 1º 24,9 46,9 1º 

França 17º 2º 12,7 11,5 2º 

EUA  18º 3º 5,0 5,2 4º 

Itália 32º 4º 10,2 8,2 3º 
 

Como se pode observar na tabela anterior, a Noruega ocupa o 6º lugar no Responsible 

Competitiveness Index de 2007, seguida da França no 17º lugar e posteriormente pelos EUA e 

pela Itália no 18º e 32º lugar, respetivamente. Assim sendo, dentro do conjunto dos países 

estudados, a Noruega é primeira classificada seguida da França tal como no índice obtido. 

Contudo, em 3º lugar dos países estudados no RCI encontram-se os EUA e só depois a Itália, 

ao contrario do que é obtido no índice calculado nesta dissertação.  

Para compreender ao certo de que forma o RCI está relacionado com o índice que se obteve 

calculou-se o coeficiente de correlação de Spearman, de acordo com a fórmula seguinte. 

 

𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

(𝑛3 − 𝑛)
 

Fórmula 6 - Coeficiente de correlação de Spearman 

 

onde 𝑑𝑖 é a diferença entre cada posto correspondente nos rankings e n é o numero dos pares 

de valores, ou seja, o numero de países. Foi utilizada a correlação de Spearman em vez da 

correlação de Pearson, anteriormente utilizada, uma vez que se estão a comparar os 

resultados dos rankings, sendo estes valores ordinais (Upton & Cook, 2008). 

Efetuando os cálculos do coeficiente de correlação obtém-se um 𝜌 = 0,8, tanto para o 

denominador PIB como para o denominador população, em 2007, indicando uma correlação 

positiva forte. Tal correlação com um índice internacionalmente reconhecido pode levar a crer 

que os resultados obtidos nesta dissertação são plausíveis, validando a fórmula utilizada para o 

cálculo da RSE de um país, no entanto, para conseguir validar esta correlação de Spearman 

necessitaríamos de ter uma amostra consideravelmente superior. 
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4.6 Evolução temporal da RSE por país 

 

Já foi abordada anteriormente a evolução da RSE no grupo de países em análise e já se viram 

também alguns indícios do porquê desta evolução. No entanto torna-se relevante perceber qual 

a dimensão desta evolução de forma a conseguir compreender o impacto que a crise do 

subprime e consequentemente das dívidas soberanas teve no panorama internacional da RSE. 

Estas crises, iniciadas entre 2007 e 2008, levaram os EUA, a Europa e o resto do mundo a 

uma recessão económica que originou um forte aumento do desemprego, uma maior 

dificuldade de crédito por parte das empresas, um crash nas bolsas em conjunto com uma 

série de consequências sociais por ela provocadas (Gardó & Martin, 2010). Desta forma, para 

avaliar o impacto desta crise na RSE comparou-se a variação no valor do índice tendo em 

conta a utilização do denominador população, tal como na fórmula 4. Foi escolhida esta 

fórmula uma vez que, como já se viu em 4.4.3, é aquela que demonstra ser mais robusta em 

termos de ranking pois apresenta menor variação quando submetida às mudanças de 

denominador e de numerador. 

Se à luz deste contexto, voltarmos a observar o gráfico 10, percebe-se rapidamente que os 

EUA e a França melhoraram o seu índice de RSE em 0,43 e 0,29 pontos respetivamente. No 

entanto, tanto a Noruega como a Itália sofreram descidas no que toca ao valor do índice de 

RSE, em ambos os casos mais significativas do que as subidas da França e dos EUA. Entre 

2007 e 2013, a Itália perdeu 1,50 pontos no índice calculado e a Noruega 12,41 pontos. Tal 

facto leva à conclusão de que num contexto global, a RSE nos últimos 5 anos perdeu, nestes 4 

países, 13,18 pontos dos 71,82 que detinha em 2007, atingindo assim uma perda de 18,4%. 

Isto pode levar a crer que a passagem por uma crise económica e as dificuldades financeiras 

levam a que as empresas descurem um pouco as suas responsabilidades sociais, indo ao 

encontro das conclusões de Branca et al. (2011) e de Branca et al. (2014). 

No entanto, tal como já foi analisado 

anteriormente, não se deve generalizar esta 

conclusão para todos os países. Tem-se 

observado, em França, uma evolução 

favorável no que toca à RSE e em Itália, 

apesar de se notar uma queda daquilo que é a 

verdadeira performance de RSE, nota-se, pela 

forte presença em índices de requisitos mais 

acessíveis e índices focados em processos, 

que tem existido uma aposta no tema que não 

alcançou ainda o sucesso pretendido. Estes 

resultados poderão estar relacionados com as políticas introduzidas pelos diferentes Governos 

para promover a responsabilidade social das empresas. 

Gráfico 19 - Variação global da RSE no conjunto dos 4 
países 
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Como já foi visto na revisão da literatura, no ponto 3.2.3.3, a Itália, à semelhança de Portugal, 

está inserida num modelo de governação, denominado "Agora" e que visa implementar e 

aplicar políticas públicas de RSE nos países mediterrâneos. O objetivo deste programa passa 

pela criação de grupos de discussão para os diferentes intervenientes sociais de modo a 

alcançar um consenso público sobre a RSE. No entanto, tal programa pode não estar a 

conseguir alcançar os resultados pretendidos, uma vez que, apesar de estar a sensibilizar as 

empresas para a sua responsabilidade social, não está a conseguir que as mesmas sejam 

eficientes. Tal poderá dever-se ao facto de os países em que o modelo está a ser aplicado só 

desde há poucos anos terem começado a dar os primeiros passos no que toca aos assuntos 

relacionados com a RSE, estando desta forma ainda em desenvolvimento. Por outro lado, o 

modelo adotado pelo Governo Francês, em parceria com alguns outros países da Europa 

central, o "Sustainability and citizenship", é um modelo regulatório que afirma que as empresas 

devem ir além de se comportarem como cidadãos exemplares, tanto na transparência dos seus 

negócios como no cumprimento dos seus deveres fiscais. Uma vez observada a subida na 

performance da RSE francesa entre os dois anos analisados, é possível concluir que este tipo 

de medidas poderá estar a incentivar de forma positiva a responsabilidade social das empresas 

francesas, originando uma melhoria no valor do índice mesmo apesar da crise económica.  

No caso da Noruega, como já verificado no ponto 3.2.3.1, a RSE é promovida e justificada 

quase exclusivamente em termos económicos, sendo apresentada como um conceito de win-

win. A visão geral na Noruega é a de um país social, económica e ambientalmente sustentável, 

onde o crescimento económico é sempre promovido dentro destes limites, e a RSE é 

promovida dentro da estratégia de desenvolvimento sustentável. Desta forma, e sendo que o 

Governo norueguês não tem definidos objetivos nem estratégias específicas para desenvolver 

a RSE, poderá vir daqui a explicação para a queda tão acentuada da performance de RSE da 

Noruega entre 2007 e 2013, perdendo cerca de 26% do seu valor no índice. Assim sendo, e 

apesar de a Noruega continuar a ser, de entre os quatro, o país mais bem cotado em termos 

de RSE, quando se enfrenta uma situação de crise internacional em que não será tão fácil 

obter uma estratégia win-win como a Norueguesa, torna-se mais relevante o papel do estado, 

com a criação de medidas como as francesas que suportem a RSE. De facto, segundo Branca 

et al. (2011), deverá passar pelo papel do estado a compreensão e avaliação da economia de 

forma a tornar os fundos e as políticas públicas de RSE mais eficientes. Desta forma o 

Governo deverá poupar em períodos de maior pujança económica para poder gastar mais em 

períodos de crise onde as empresas apresentam menor responsabilidade social. 
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4.6.1 Cluster Analysis 

 

De forma a compreender melhor o posicionamento de cada país no que toca à cultura de 

responsabilidade social das suas empresas e ao mesmo tempo ajudar a compreender a sua 

evolução, foram também elaboradas duas análises de clusters. A primeira utiliza como 

variáveis o número de empresas em cada um dos sete índices estudados (DJSI, Global 100, 

UNGC...) por parte de cada país em cada ano; a segunda análise utiliza como variáveis os 

valores de RSE calculados nesta dissertação pelas fórmulas 1, 2 e 3 e nas outras 8 variações 

aos seus numeradores e denominadores também calculadas nesta dissertação, totalizando 11 

variáveis para cada país por cada ano.  

Nas figuras seguintes (Fig. 4 e Fig. 5) estão apresentados os respetivos dendrogramas 

representativos da análise dos clusters hierárquicos segundo o método de Ward (Ward, 1963), 

obtidos através do Software SPSS. 

 

 

Figura 4 - Dendrograma dos quatro países em 2007 e 2013 utilizando como variáveis o número de empresas em 
cada um dos sete índices estudados 
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Figura 5 - Dendrograma dos quatro países em 2007 e 2013 utilizando como variáveis os valores de RSE 
calculados nesta dissertação 

 

Através da análise dos dois dendrogramas representados nas figuras anteriores observa-se em 

primeiro lugar que não se forma, em nenhum dos casos, nenhum cluster temporário. Assim 

sendo não existe um agrupamento de países antes e depois da crise. No entanto, é claramente 

visível que, em ambas as análises, a Noruega em 2007 e 2013 forma um cluster individual, 

demonstrando assim que, apesar da sua descida de valor entre 2007 e 2013, ela continua a ter 

um nível de RSE bastante acima dos outros países, representando o estado da arte no que 

toca a políticas de RSE e mostrando ser o exemplo a seguir em relação a uma cultura de 

sustentabilidade por parte das empresas. 

Quanto aos outros clusters formados, as conclusões a retirar são diferentes nos dois 

dendrogramas calculados. No primeiro, calculado com base no número de empresas em cada 

um dos sete índices estudados, observa-se que os EUA e a França formam um segundo 

cluster e a Itália forma um terceiro sozinha. Num segundo nível os EUA e a França juntam-se à 

Noruega formando um cluster e a Itália continua sozinha, formando ela própria outro cluster. No 

segundo dendrograma observa-se logo no primeiro nível a Noruega isolada num cluster e os 

outros três países juntos num segundo cluster. Destes resultados podemos concluir que a Itália 

parece ainda estar algo atrás dos outros países no que toca à cultura de RSE. No entanto, 

como já se constatou anteriormente, esta tendência poderá estar a mudar uma vez que tem 

havido um grande interesse das empresas Italianas na RSE, o que pode ser comprovado pela 

forte presença destas em índices focados em processos e de requisitos acessíveis. 
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4.7 Correlações do índice com variáveis macroeconómicas 

 

É importante perceber, para além de quais os países que dominam em termos de RSE, quais 

são os fatores macroeconómicos que estão mais relacionados com a evolução do índice e que 

assim podem ter mais ou menos influência na responsabilidade social das empresas de um 

país. Neste subcapítulo analisou-se e comparou-se a responsabilidade social das empresas de 

um país com a realidade económica do mesmo, avaliada com base no coeficiente de Gini, na 

taxa de desemprego, no peso do Estado na economia e no grau de abertura da economia. 

 

4.7.1 Desigualdades de Gini 

 

Para analisar até que ponto é que as desigualdades sociais existentes num país se relacionam 

com a responsabilidade social das empresas desse mesmo país recorreu-se ao coeficiente de 

Gini. O coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade que varia entre 0 e 1, em que 0 

corresponde à total igualdade na distribuição de rendimentos entre a população e 1 

corresponde à máxima desigualdade.  

 
 

Tabela 16 - Valores do coeficiente de Gini relativo 
à distribuição dos rendimentos dos 4 países 

(Fonte: Banco Mundial) 

 
2013 

EUA 0,38 

França 0,29 

Noruega 0,25 

Itália 0,34 

 

 

Gráfico 20 - Coeficiente de Gini nos 4 países 

 

 

Observando os dados da tabela anterior conclui-se que a Noruega é o país que detém um 

coeficiente de Gini mais baixo e como tal é o país que apresenta menor desigualdade social. A 

seguir á Noruega está a França, a Itália e os EUA respetivamente, precisamente a mesma 

ordem do índice de RSE que calculámos para 2007 e 2013. 

 

Tabela 17 - Valores das correlações entre a RSE e o coeficiente de Gini para os casos em que o denominador 
da fórmula de RSE é o PIB e a população 

 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4

EUA

França

Noruega

Itália

 
2013 

PIB -0,99347 

População -0,87071 
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Calculadas as correlações da desigualdade de Gini com o índice de RSE com o denominador 

PIB e com o denominador população (tabela 17) vê-se que em ambos os casos existe uma 

forte correlação negativa, sendo que no caso em que o denominador é o PIB esta chega a ser 

praticamente -1, ou seja máxima segundo um intervalo de confiança de 95%. Assim sendo 

conclui-se que, dentro da nossa amostra, as desigualdades sociais estão bastante 

correlacionadas inversamente com a RSE, isto é, quanto maior for o coeficiente de Gini, 

maiores são as desigualdades sociais num país e menor será a responsabilidade social das 

empresas desse país, e vice-versa. 

No entanto, o facto de estas duas variáveis estarem matematicamente correlacionadas não 

implica necessariamente uma relação de causa-efeito entre ambas. Seria interessante numa 

posterior continuação deste trabalho saber o que provoca esta correlação, ou seja, perceber se 

é a falta de RSE que leva a um aumento de desigualdades de rendimentos na população ou se 

por outro lado é a existência de desigualdades que conduz a uma menor RSE, ou ainda se 

ambas as variáveis estão relacionadas com um fator externo. Tal poderia ser efetuado através 

de um teste de causalidade, contudo não existem dados ao dispor para efetuar este teste.  

 

4.7.2 Taxa de desemprego 

 

A taxa de desemprego, ou seja, a proporção de pessoas capazes de exercer uma profissão e 

que procuram, sem sucesso, entrar no mercado de trabalho, é outra variável macroeconómica 

que foi comparada com a RSE. Os valores da taxa de desemprego por país estão 

apresentados na tabela e no gráfico seguintes. 

 

 

Tabela 18 - Valores da taxa de desemprego em % 
nos 4 países (Fonte: Eurostat) 

 
2013 

EUA 6,7 

França 10,4 

Noruega 3,5 

Itália 13,0 
 

 

 

Gráfico 21 - Taxas de desemprego (%), 2013 

 

Observando os dados apresentados na tabela e no gráfico em cima conclui-se que a Noruega, 

o país mais bem cotado em termos de RSE, é também aquele com menor taxa de 

desemprego. No entanto, este país é seguido pelos EUA que é o país, de entre os 4 países 

analisados, que apresenta a RSE mais baixa. 
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Tabela 19 - Valores das correlações entre a RSE e taxa de desemprego para os casos em que o denominador 
da fórmula de RSE é o PIB e a população 

 
2013 

PIB -0,3269 

População -0,8001 
 

 

Fazendo o cálculo da correlação entre a RSE e a taxa de desemprego obtêm-se os valores 

apresentados na tabela anterior. Daqui depreende-se que parece existir uma correlação 

negativa moderada entre este indicador e a responsabilidade social das empresas de um país, 

no entanto, estas correlações não são validadas tendo em conta um intervalo de confiança de 

95%. Ainda assim, conclui-se que segundo este estudo, um país com uma taxa de desemprego 

menor parece tender a ser composto por empresas com maior responsabilidade social e vice-

versa. Todavia não se pode ter a certeza de tal afirmação uma vez que esta pode estar a ser 

influenciada por um fator externo que influencie as duas variáveis. 

 

4.7.3 Peso do Estado na economia 

 

Foi também estudado o impacto que o peso do Estado na economia pode trazer à 

responsabilidade social das empresas de um país. Este peso foi calculado como a proporção 

de Gastos Governamentais no PIB de cada país, medido como % e apresentado na tabela e no 

gráfico seguintes. 

 

 

Tabela 20 - Peso do Estado na economia de cada 
um dos 4 países estudados (Fonte: Banco 

Mundial) 

 
2013 

EUA 16% 

França 25% 

Noruega 21% 

Itália 20% 
 

 

 

Gráfico 22 - Peso do Estado na economia de cada 
um dos 4 países estudados, 2013 

 

Observando os valores da tabela e do gráfico anteriores percebe-se que os valores do peso do 

Estado na economia variam entre 16 e 25 por cento do PIB, sendo este valor máximo em 

França e mínimo nos EUA. Na tabela seguinte é mostrada a correlação entre o peso do Estado 

na economia e a RSE. 
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Tabela 21 - Valores das correlações entre a RSE e o peso do Estado na economia para os casos em que o 
denominador da fórmula de RSE é o PIB e a população 

 
2013 

PIB 0,784656 

População 0,279199 
 

 

Como se pode observar parece existir alguma correlação entre a RSE quando medida através 

do PIB e o peso do Estado numa economia. Desta forma, um país cujo Estado é mais gastador 

leva a que por sua vez as empresas desse país tenham também maior tendência a levar em 

conta as suas responsabilidades sociais. No entanto, esta correlação não é conclusiva uma vez 

que os valores de correlação, apesar de sempre positivos, são consideravelmente distintos 

entre os índices cujo denominador é o PIB ou a população. Tal poderá dever-se ao facto de o 

peso do Estado na economia ser medido com base no PIB, sendo assim natural que este 

indicador esteja mais correlacionado com o denominador PIB do que com a população. Para 

mais, esta correlação também não é validada segundo um intervalo de confiança de 95%, o 

que se poderá dever ao número de países em estudo ser reduzido. Seria interessante, numa 

posterior continuação deste trabalho, reunir dados suficientes para aumentar a amostra, 

idealmente para trinta ou mais países. Ainda assim, os resultados obtidos parecem querer 

indicar a existência de uma correlação moderada entre os valores da RSE de um país o seu 

peso do Estado na economia. 

 

4.7.4 Grau de abertura do país 

 

Considerou-se também relevante compreender de que forma é que o peso das relações 

comerciais de um país com o exterior afeta a responsabilidade social das empresas do mesmo. 

Desta forma calculou-se o grau de abertura da economia do país, fazendo o rácio da soma das 

importações e exportações com o PIB, tal como apresentado na fórmula seguinte. 

 

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 + 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠

𝑃𝐼𝐵
 

Fórmula 7 - Cálculo do grau de abertura de um país 
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Os dados obtidos foram os seguintes:  

 

Tabela 22 - Importações, Exportações de Grau de 
Abertura para cada um dos países em causa 

(Fonte: Banco Mundial) 

 
Importações B$ Exportações B$ GA % 

EUA 2300 1560 0,25 

França 659 568 0,47 

Noruega 84.8 163 0,50 

Itália 470 483 0,47 

  

Gráfico 23 - Grau de abertura económica de cada 
um dos 4 países estudados 

 

Pela observação dos dados conclui-se que os três países europeus em análise têm graus de 

abertura muito semelhantes e a rondar os 48%. Quanto aos EUA estes apresentam um grau de 

abertura consideravelmente inferior, de cerca de 25%. 

 

Tabela 23 - Valores das correlações entre a RSE e o peso do Estado na economia para os casos em que o 
denominador da fórmula de RSE é o PIB e a população 

 
2013 

PIB 0,850707 

População 0,526969 
 

 

A análise das correlações entre este indicador e a RSE apresenta resultados de uma 

correlação moderada. Tal facto pode levar a crer que quanto mais aberta estiver a economia de 

um país, maior é a tendência das empresas desse mesmo país a serem responsáveis 

socialmente. Esta tendência poderá advir da maior concorrência gerada pela abertura da 

economia do país. Quanto mais aberta esta estiver a economia do país maior é a concorrência 

das empresas nacionais com as estrangeiras e, como tal, maior é a necessidade destas 

seguirem as melhores práticas de sustentabilidade adotadas pelas suas concorrentes e de se 

distinguirem umas das outras. No entanto, mais uma vez, ao medir o grau de abertura em 

função do PIB, essa medida tende a estar mais correlacionada com um índice também 

calculado em função desse indicador. Desta forma o coeficiente de correlação com o 

denominador PIB é mais elevado do que o com o denominador população. 
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5. Conclusões 

De acordo com os objetivos propostos para esta dissertação comparou-se a RSE em quatro 

países representativos de realidades sociais diferentes: os EUA, representando a América do 

Norte, a França, representando a Europa central, a Noruega, representando os países nórdicos 

e a Itália, representando os países mediterrânicos. 

Começou-se por estudar a melhor maneira de chegar a um valor analítico para a RSE de um 

país. Concluiu-se que a melhor forma seria escolhendo aqueles rankings considerados na 

literatura como sendo os principais a distinguir as melhores práticas de RSE em conjunto com 

as principais iniciativas internacionais a que as empresas aderem quando se interessam pelo 

tema da RSE, para contar o número de empresas de cada país. Assim sendo, a proporção do 

número de empresas de cada país que pertencem a este conjunto de rankings e iniciativas 

formam um numerador para uma fórmula global de cálculo da RSE. 

Quanto ao denominador, chegou-se à conclusão que a fórmula mais robusta para calcular a 

RSE agregada de um país era utilizando como fator de normalização a população. Desta 

forma, o denominador deverá ser a proporção de habitantes de cada país no conjunto de 

países a avaliar. Outra hipótese também bastante fiável seria utilizar o PIB. Por outro lado, foi 

testada também a possibilidade de utilizar o PIB per capita, hipótese essa que foi excluída 

devido aos resultados obtidos dispares e ao facto deste indicador não definir a dimensão do 

país, uma vez que ao dividir o PIB pela população oferece uma visão independente do 

tamanho dos países. Os resultados obtidos com o índice calculado nesta dissertação foram 

comparados com o RCI de 2007, sendo obtida uma forte correlação. 

Passando à análise dos dados, a primeira conclusão a que se chegou foi que estes indicam 

que, em termos globais, a crise estará a afetar a RSE, uma vez que ela, segundo este estudo, 

desceu 18,4% na média dos quatro países estudados. Este facto poderá indicar que a crise do 

subprime e das dívidas soberanas teve alguma influência negativa na relação das empresas 

com a sociedade, fazendo com que estas, numa situação de maiores dificuldades, recuem na 

sua responsabilidade filantrópica e ética, de forma a tentarem focar-se em cumprir as suas 

responsabilidades económicas e legais. 

Todavia, observando cada país em particular conclui-se que os níveis de RSE se encontram 

estáveis em França, Itália e nos EUA entre 2007 e 2013, com uma ligeira subida na França e 

nos EUA e uma ligeira descida dos valores em Itália. Ao contrário, na Noruega nota-se uma 

forte queda nos valores do índice de RSE de 2007 para 2013, mantendo-se ainda assim este 

país bem à frente dos outros. Em termos de ranking não existem variações de posição de 2007 

para 2013: temos a Noruega em primeiro lugar destacado, seguida da França, cada vez mais 

próxima, e da Itália e dos EUA, em 3º e 4º lugar respetivamente. Tais factos levam-nos a crer 

que as mais recentes políticas de incentivos à RSE poderão não estar a ser bem sucedidas na 

Noruega. No entanto, a cluster analysis levada a cabo nesta dissertação permite concluir que a 

Noruega continua a representar o estado da arte no que toca a RSE, formando sozinha um 
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cluster. Tal significa que este país se encontra ainda bem acima dos outros no que toca à 

aplicação deste conceito e que as empresas norueguesas representam um modelo de RSE 

que deve ser seguido por outros países.  

Ao mesmo tempo, em Itália nota-se um forte aumento na preocupação social por parte das 

empresas, o qual tem conduzido a uma crescente atenção dada ao tema, sem no entanto 

conseguir já alcançar os melhores resultados. Tal fenómeno torna-se percetível graças à forte 

presença italiana em índices e iniciativas de RSE focadas em processos e, ao mesmo tempo, 

na ausência em índices focados em resultados, o que pode levar a acreditar numa melhoria 

expectável a médio/longo prazo por parte da RSE italiana. Ao mesmo tempo, em França é de 

destacar o sucesso que as políticas de RSE têm alcançado, como é o caso da "Sustainability 

and Citizenship". 

Posteriormente foi feita uma análise de correlações para avaliar de que forma algumas 

variáveis macroeconómicas estão relacionadas com o conceito de RSE. Chegou-se à 

conclusão que as desigualdades sociais de um país (medidas pelo índice de Gini) estão 

fortemente correlacionadas de forma inversa com a RSE do mesmo. Assim sendo, quanto 

menores forem as desigualdades apresentadas entre a população de um país melhor deverá 

ser a performance da responsabilidade social das empresas desse país.  

Da mesma forma, concluiu-se que tanto o peso do Estado como o grau de abertura da 

economia são fatores que podem estar de alguma forma relacionados diretamente com a RSE, 

sendo que quanto maiores estes forem maior deverá ser a performance de RSE destes países. 

Por outro lado, concluiu-se que a taxa de desemprego estará inversamente correlacionada com 

a RSE: deste modo, quanto menor for a taxa de desemprego de um país maior deverá ser a 

sua performance em termos de RSE. 

Em suma, esta dissertação representa um passo em frente no que toca à comparação e 

avaliação das responsabilidades sociais das empresas de vários países, bem como à 

compreensão de quais os fatores macroeconómicos que estão mais correlacionados com um 

melhor desempenho em responsabilidade social.  

Por fim, é importante referir que os resultados e as conclusões obtidas nesta dissertação 

apresentam-se limitadas devido à complexidade na obtenção de dados. Foram efetuados 

esforços junto das entidades que produzem os índices referidos no presente trabalho com o 

intuito de conseguir obter mais informação acerca dos mesmos, nomeadamente em termos 

históricos. Também devido a esta complexidade de recolha de dados e ao mesmo tempo à 

necessidade destes mesmo dados serem obtidos para todos os índices, todos os países e em 

todos anos em simultâneo, a amostra foi limitada a apenas quatro países. Seria no entanto 

interessante, numa posterior continuação a esta dissertação, conseguir recolher dados para 

uma amostra de países maior, idealmente enquadrando países mais pequenos bem como 

países em desenvolvimento. Desta forma poder-se-iam validar algumas correlações ou efetuar 

algumas análise, tais como testes de causalidade, que desta forma não podem ser realizados. 
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Anexos 

Anexo 1 - Top 100 empresas do FTSE4Good, Setembro de 2012 

Ramo Empresa País Ranking 
ESG 
total 

ESG do 
Setor 

Industria Automóvel Pirelli & C  ITA 4,5 100 

Peugeot  FRA 4,4 100 

Johnson Controls  USA 4,2 98 

Ford Motor  USA 4 96 

Volkswagen  GER 3,9 93 

Bancos Bank Hapoalim  ISR 4,8 99 

UBS AG  SWIT 4,8 99 

Westpac Banking Corp  AU 4,8 99 

Unicredit  ITA 4,7 97 

Bank Leumi  ISR 4,6 96 

Credit Suisse Group  SWIT 4,6 96 

National Australia Bank  AU 4,6 96 

Recursos Básicos Norsk Hydro  NOR 4,8 100 

BHP Billiton  UK/AUS 4,2 99 

Anglo American  UK 4,1 97 

Rio Tinto  UK/AUS 3,8 96 

Rautaruukki  FIN 3,7 94 

Química Royal DSM  NETH 4,5 100 

Akzo Nobel  NETH 4,4 100 

Johnson Matthey  UK 4,4 99 

Yara International  NOR 4,3 98 

Bayer AG  GER 4,3 97 

Construção e Materiais Geberit   SWIT 4,2 100 

Lafarge  FRA 4,1 100 

Assa Abloy   SWED 4 99 

CRH  UK 4 99 

Skanska   SWED 3,9 97 

Serviços Financeiros Man Group  UK 4,5 100 

Nomura Holdings  JA 4,4 100 

ASX  AU 4,3 99 

Deutsche Boerse  GER 4 95 

Industrivarden   SWED 4 95 

NYSE Euronext  USA 4 95 

Suncorp Group  AU 4 95 

Comida e Bebida Diageo  UK 4,8 100 

Unilever  UK/NETH 4,6 99 

Coca-Cola HBC  GRC 4,5 98 

Nestle  SWIT 4,1 97 

Pernod Ricard  FRA 4,1 95 

Saúde GlaxoSmithKline  UK 4,6 100 

Novo-Nordisk   DEN 4,4 99 

Novartis   SWIT 4,3 98 
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AstraZeneca  UK 4,1 97 

Baxter Intl  USA 4 95 

Essilor Intl  FRA 4 95 

Roche Hldgs   SWIT 4 95 

Smith & Nephew  UK 4 95 

Sonic Healthcare  AU 4 95 

Industria de bens e 
serviços 

ABB  SWIT 4,7 97 

SKF   SWED 4,7 97 

Atlas Copco   SWED 4,5 97 

Capita  UK 4,5 96 

Koninklijke Philips Electronic  NETH 4,4 96 

Sulzer AG  SWIT 4,4 96 

Seguros Aviva  UK 4,8 100 

Aegon NV  NETH 4,6 99 

Insurance Australia Group  AU 4,6 99 

Storebrand  NOR 4,6 99 

Generali  ITA 4,3 97 

Media WPP  UK 4,8 100 

Reed Elsevier   NETH/BELG 4,4 100 

Telenet Group Holding NV  BELG 4,3 98 

Dai Nippon Printing  JA 4,2 97 

Disney (Walt) Company  USA 4,1 95 

Petróleo e Gás / 
Energia 

Vestas Wind Systems  DEN 4,5 100 

BG Group  UK 4,2 98 

Eni  ITA 4,2 98 

Saipem  ITA 4,1 97 

First Solar Inc  USA 3,9 96 

Bens pessoais e de 
casa 

L'Oreal  FRA 4,7 100 

SCA   SWED 4,5 99 

Amorepacific Corp  KOR 4,3 98 

Puma  GER 4,3 97 

BIC  FRA 4,2 96 

Imobiliário Commonwealth Property 
Office Fund 

AU 4,3 100 

Capital Shopping Centres 
Group  

UK 4 97 

CFS Retail Property Trust 
Group  

AU 4 97 

Dexus Property Group  AU 4 97 

GPT Group  AU 4 97 

Kiwi Income Property Trust  NZ 4 97 

Mirvac Group  AU 4 97 

Retalho Kingfisher  UK 4,5 100 

Inditex  SP 4,3 99 

PPR  FRA 4,2 98 

Hennes & Mauritz   SWED 4,1 97 

Tesco  UK 4,1 96 

Tecnologia Intel Corp  USA 4,7 99 

STMicroelectronics  FRA 4,7 99 
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Nokia  FIN 4,6 98 

Hewlett-Packard  USA 4,4 97 

Konica Minolta Holdings  JA 4,3 96 

Telecomunicações BT Group  UK 4,5 100 

Vodafone Group  UK 4,3 100 

Telecom Italia  ITA 4,2 100 

BCE Inc  CAN 4 96 

Chorus  NZ 4 96 

Viagens e lazer Tabcorp Holdings  AU 4,4 100 

International Consolidated 
Airlines Group 

UK 4,2 100 

Accor  FRA 4,1 99 

Lottomatica  ITA 4 97 

Sky City Entertainment Group  NZ 4 97 
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Anexo 2 - Listagem completa do ranking da Global 100, 2013 

 Empresa País Setor Resultado Global 

10 Westpac Banking Corp Australia Financials 66,12% 

15 Sims Metal Management Ltd Australia Materials 63,11% 

45 Australia & New Zealand 
Banking Group Ltd 

Australia Financials 53,60% 

55 National Australia Bank Ltd Australia Financials 52,22% 

64 Wesfarmers Ltd Australia Consumer Staples 49,57% 

68 Ramsay Health Care Ltd Australia Health Care 48,95% 

83 Stockland Australia Financials 46,71% 

90 Woodside Petroleum Ltd Australia Energy 44,19% 

96 Insurance Australia Group Ltd Australia Financials 42,56% 

1 Umicore SA Belgium Materials 74,08% 

76 UCB SA Belgium Health Care 47,61% 

2 Natura Cosmeticos SA Brazil Consumer Staples 73,78% 

43 Companhia Energética de 
Minas Gerais S.A. 

Brazil Utilities 54,64% 

49 Vale SA Brazil Materials 52,65% 

74 Companhia Brasileira de 
Distribuição (Grupo Pão 
de Açúcar) 

Brazil Consumer Staples 48,19% 

100 Banco do Brasil SA Brazil Financials 40,53% 

25 Croda International PLC Britain Materials 57,36% 

32 Centrica PLC Britain Utilities 56,63% 

37 BG Group PLC Britain Energy 55,42% 

47 The Sage Group PLC Britain Information 
Technology 

52,84% 

61 Prudential PLC Britain Financials 50,20% 

72 AstraZeneca PLC Britain Health Care 48,36% 

78 British Sky Broadcasting 
Group PLC 

Britain Consumer 
Discretionary 

47,15% 

80 Electrocomponents PLC Britain Information 
Technology 

47,09% 

82 Unilever PLC Britain Consumer Staples 46,73% 

21 Teck Resources Ltd Canada Materials 58,61% 

40 Barrick Gold Corp Canada Materials 55,10% 

57 Canadian National Railway 
Company 

Canada Industrials 51,88% 

60 TELUS Corp Canada Telecommunication 
Services 

51,09% 

71 Nexen Inc Canada Energy 48,48% 

79 Enbridge Inc Canada Energy 47,13% 

81 Suncor Energy Inc Canada Energy 46,91% 

85 Sun Life Financial Inc Canada Financials 45,70% 

87 Royal Bank of Canada Canada Financials 45,08% 

88 Cenovus Energy Inc Canada Energy 44,92% 

5 Novo Nordisk A/S Denmark Health Care 68,42% 

19 Novozymes A/S Denmark Materials 60,20% 

67 Coloplast A/S Denmark Health Care 49,12% 

4 Neste Oil OYJ Finland Energy 69,96% 

12 Outotec OYJ Finland Industrials 65,30% 
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50 Kesko OYJ Finland Consumer Staples 52,64% 

9 Dassault Systemes SA France Information 
Technology 

67,03% 

13 Schneider Electric SA France Industrials 64,65% 

28 Alcatel-Lucent France Information 
Technology 

56,95% 

36 Vivendi SA France Telecommunication 
Services 

55,43% 

39 Aeroports de Paris France Industrials 55,32% 

54 LVMH Moet Hennessy Louis 
Vuitton SA 

France Consumer 
Discretionary 

52,32% 

69 Renault SA France Consumer 
Discretionary 

48,85% 

70 Cie Generale d'Optique Essilor 
International SA 

France Health Care 48,85% 

75 Danone SA France Consumer Staples 47,76% 

16 Bayerische Motoren Werke 
AG 

Germany Consumer 
Discretionary 

61,91% 

17 Adidas AG Germany Consumer 
Discretionary 

61,03% 

31 Siemens AG Germany Industrials 56,82% 

35 BASF SE Germany Materials 55,74% 

44 Daimler AG Germany Consumer 
Discretionary 

53,63% 

53 Henkel AG & Co KGaA Germany Consumer Staples 52,38% 

92 SAP AG Germany Information 
Technology 

43,72% 

65 Hang Seng Bank Ltd Hong Kong Financials 49,48% 

42 Accenture PLC Ireland Information 
Technology 

54,79% 

23 Daiwa House Industry Co Ltd Japan Financials 58,14% 

63 Eisai Co Ltd Japan Health Care 50,10% 

93 Ricoh Co Ltd Japan Information 
Technology 

43,67% 

95 NEC Corp Japan Information 
Technology 

43,12% 

7 Koninklijke Philips Electronics 
NV 

Netherlands Industrials 67,59% 

11 ASML Holding NV Netherlands Information 
Technology 

65,53% 

34 Wolters Kluwer NV Netherlands Consumer 
Discretionary 

56,05% 

56 Royal Dutch Shell PLC Netherlands Energy 51,88% 

3 Statoil ASA Norway Energy 70,73% 

6 Storebrand ASA Norway Financials 67,78% 

38 DNB ASA Norway Financials 55,39% 

48 Telenor ASA Norway Telecommunication 
Services 

52,83% 

62 Galp Energia SGPS SA Portugal Energy 50,11% 

97 Banco Espirito Santo SA Portugal Financials 42,09% 

52 City Developments Ltd Singapore Financials 52,52% 

66 StarHub Ltd Singapore Telecommunication 
Services 

49,38% 

77 CapitaLand Ltd Singapore Financials 47,56% 

98 The Standard Bank Group of 
South Africa Limited 

South Africa Financials 41,37% 

86 Shinhan Financial Group Co 
Ltd 

South Korea Financials 45,65% 

22 Enagas SA Spain Utilities 58,26% 
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26 Inditex SA Spain Consumer 
Discretionary 

57,17% 

29 Acciona SA Spain Utilities 56,93% 

84 Repsol SA Spain Energy 46,13% 

18 Atlas Copco AB Sweden Industrials 60,59% 

27 Scania AB Sweden Industrials 57,02% 

30 Telefonaktiebolaget L.M. 
Ericsson 

Sweden Information 
Technology 

56,88% 

58 Electrolux AB Sweden Consumer 
Discretionary 

51,38% 

73 Hennes & Mauritz AB Sweden Consumer 
Discretionary 

48,33% 

46 Geberit AG Switzerland Industrials 53,50% 

91 Swiss Reinsurance Company 
Ltd  

Switzerland Financials 44,06% 

94 Nestle SA Switzerland Consumer Staples 43,63% 

8 Biogen Idec Inc United States Health Care 67,17% 

14 Intel Corp United States Information 
Technology 

63,58% 

20 Cisco Systems Inc United States Information 
Technology 

58,68% 

24 Agilent Technologies Inc United States Health Care 57,83% 

33 Life Technologies Corp United States Health Care 56,41% 

41 The Clorox Company United States Consumer Staples 54,84% 

51 General Electric Company United States Industrials 52,63% 

59 Motorola Solutions Inc United States Information 
Technology 

51,11% 

89 Prologis Inc United States Financials 44,30% 

99 Campbell Soup Company United States Consumer Staples 41,10% 
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Anexo 3 - Ranking completo do Responsible Competitiveness Index de 2007 

Ranking País Pontuação 
Global 

Fatores 
Politicos 

Ação das 
Empresas 

Fatores 
Sociais 

1 Suécia SWE 81.5 86.0 90.2 74.7 

2 Dinamarca DNK 81.0 89.9 86.9 76.6 

3 Finlândia FIN 78.8 83.9 84.1 76.7 

4 Islândia ISL 76.7 83.5 74.9 86.3 

5 Reino Unido GBR 75.8 88.8 75.9 76.6 

6 Noruega NOR 75.5 83.8 77.3 75.9 

7 Nova Zelândia NZL 74.9 88.6 72.2 80.0 

8 Irlanda IRL 74.6 85.0 73.8 78.1 

9 Austrália AUS 73.0 82.7 73.6 73.3 

10 Canadá CAN 73.0 83.7 72.5 74.8 

11 Alemanha DEU 72.7 81.8 74.8 70.1 

12 Holanda NLD 72.6 81.6 75.0 69.5 

13 Suíça CHE 72.5 87.8 74.5 65.7 

14 Bélgica BEL 71.9 86.1 70.1 73.0 

15 Singapura SIN 71.3 83.7 74.4 63.5 

16 Áustria AUT 70.9 84.1 71.6 67.2 

17 França FRA 70.1 76.9 69.2 73.6 

18 Estados Unidos USA 69.6 72.6 72.1 68.6 

19 Japão JPN 68.8 80.7 68.9 65.7 

20 Hong Kong, China HKG 68.3 84.5 68.9 60.6 

21 Portugal PRT 65.9 79.2 63.1 65.7 

22 Estônia EST 65.0 73.5 67.4 73.0 

23 Eslovenia SVN 64.1 76.0 61.3 63.7 

24 Chile CHL 64.0 80.3 65.4 67.9 

25 Malásia MYS 63.7 82.3 68.4 59.2 

26 Espanha ESP 63.7 73.3 61.4 63.3 

27 República da Coreia KOR 63.0 69.3 62.8 60.7 

28 África do Sul ZAF 62.5 75.8 66.9 61.3 

29 Emirados Árabes Unidos UAE 62.4 75.1 63.6 52.1 

30 Lituânia LTU 62.1 78.7 64.0 63.6 

31 Israel ISR 61.6 76.9 63.1 64.2 

32 Itália ITA 61.2 76.0 55.8 61.6 

33 Grécia GRC 61.0 72.9 61.1 52.6 

34 Taiwan, China TAI 60.7 68.8 62.5 67.5 

35 Látvia LVA 60.3 77.6 61.0 62.1 

36 Costa CRI 60.2 78.8 64.2 54.8 

37 Tailândia THA 60.0 76.3 65.3 53.5 

38 Jamaica JAM 59.8 77.0 64.9 52.8 

39 República Checa CZE 59.7 78.0 61.1 59.1 

40 Maurício MUS 59.3 79.4 58.0 62.7 

41 Botswana BWA 59.3 82.0 57.5 61.8 

42 Kuweit KWT 58.7 74.1 61.6 56.5 

43 República Eslovaca SVK 58.2 77.9 59.0 57.0 

44 Hungria HUN 57.7 79.9 57.8 55.9 

45 Peru PER 56.8 70.3 60.7 52.8 
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46 Trinidad e Tobago TTO 56.7 76.6 57.4 54.4 

47 Namíbia NAM 56.4 77.6 55.5 56.1 

48 Indonésia IDN 56.1 72.5 59.0 51.3 

49 El Salvador SLV 55.9 77.8 55.7 53.5 

50 Jordânia JOR 55.7 74.9 57.9 50.3 

51 Turquia TUR 55.6 72.4 56.9 53.6 

52 Uruguai URY 55.6 75.5 52.7 59.8 

53 Croácia HRV 55.5 73.1 58.0 50.6 

54 Polônia POL 55.4 74.7 53.6 57.8 

55 Colômbia COL 55.1 77.4 56.0 49.9 

56 Brasil BRA 55.0 72.3 56.4 52.3 

57 México MEX 54.8 70.5 57.6 50.1 

58 Romênia ROM 54.6 68.1 54.9 56.4 

59 Bulgária BGR 54.4 70.4 51.3 60.9 

60 Tunísia TUN 54.3 79.4 60.6 35.8 

61 Filipinas PHL 54.0 74.5 60.9 37.3 

62 Panamá PAN 53.9 70.1 55.2 51.1 

63 Georgia GEO 53.4 80.0 53.4 45.8 

64 Moldova MDA 53.3 69.7 55.2 48.9 

65 Macedonia MKD 53.1 70.2 54.6 49.0 

66 Argentina ARG 53.1 69.8 52.1 54.0 

67 Egito EGY 52.6 69.5 58.3 39.9 

68 Sri Lanka LKA 52.4 76.9 54.9 40.6 

69 República Dominicana DOM 52.4 70.9 51.2 52.0 

70 Índia IND 52.2 67.4 64.0 52.5 

71 Lesoto LSO 52.1 78.6 51.8 44.2 

72 Guatemala GTM 52.0 75.1 53.1 43.3 

73 Cazaquistão KAZ 50.8 64.8 55.0 41.7 

74 Albânia ALB 50.4 73.2 53.1 37.8 

75 Honduras HND 49.9 72.1 51.1 40.4 

76 Venezuela VEN 49.8 64.1 53.5 41.1 

77 Nicarágua NIC 49.5 73.5 47.4 45.1 

78 Zâmbia ZMB 49.0 80.4 58.4 40.5 

79 Equador ECU 49.0 72.3 49.0 40.5 

80 Uganda UGA 48.1 85.2 52.2 45.6 

81 Nigéria NGA 48.0 76.3 56.3 43.6 

82 Quênia KEN 48.0 78.5 55.0 44.3 

83 Rússia RUS 48.0 61.7 51.9 38.0 

84 Bolívia BOL 47.5 63.1 47.9 42.6 

85 Camarões CMR 47.4 69.3 46.0 41.5 

86 Paraguai PRY 47.3 70.0 42.1 48.4 

87 China CHN 47.2 64.2 50.4 35.9 

88 Zimbábue ZWE 47.2 66.1 60.1 39.5 

89 Mali MLI 47.2 74.4 50.4 52.9 

90 Tanzânia TZA 47.1 72.5 55.5 43.8 

91 Malavi MWI 47.0 77.1 53.1 44.8 

92 Benin BEN 46.9 73.9 51.4 50.2 

93 Madagáscar MDG 46.9 74.3 52.9 46.7 
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94 Burkina Faso BFA 46.6 71.9 51.6 49.8 

95 Marrocos MAR 46.4 67.4 42.4 46.1 

96 Moçambique MOZ 46.1 73.5 51.2 47.3 

97 Ucrânia UKR 45.2 50.7 48.4 40.8 

98 Gâmbia GMB 45.1 79.1 52.5 36.3 

99 Camboja KHM 44.3 75.4 50.9 38.6 

100 Mongólia MNG 43.9 63.8 49.9 47.1 

101 Angola AGO 43.4 59.4 42.5 38.2 

102 Mauritânia MRT 41.6 65.1 49.3 37.1 

103 Paquistão PAK 41.4 68.5 48.4 35.8 

104 República do Quirguistão KGZ 41.1 66.7 45.5 41.6 

105 Etiópia ETH 40.8 76.4 47.2 29.9 

106 Bangladesh BGD 39.8 74.3 40.6 40.1 

107 Nepal NPL 37.5 65.1 41.0 35.8 

108 Chade TCD 35.1 64.6 40.3 27.1 

 

 

 


