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ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς 

 “A Caridade de Cristo nos impele.”  

II Coríntios 5,14 
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NÍVEL PAÍS E NÍVEL FIRMA. São Paulo, Brasil 2018. [DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLADORIA – Fundação Getulio Vargas – 

EAESP]. 

 

RESUMO 

 

Este estudo investiga as relações entre Caridade e Governança em uma perspectiva multinível.  

A convergência entre esses dois campos de pesquisa se consolida na medida em que a 

governança se torna cada vez mais impulsionada por normas éticas e pela responsabilidade 

social corporativa, e as práticas filantrópicas se adaptam às exigências do mercado 

globalizado. Porém, a literatura acerca da propensão dos indivíduos a assumir 

comportamentos caridosos apresenta-se escassa e pouco conclusiva. Utilizando modelos de 

regressões em painel, com dados de seis bases diferentes e considerando um rol de 93 países, 

no período de 2010-2016, os principais resultados sugerem que a população de países que 

convivem com maiores níveis de corrupção, instabilidade política e violência, incluindo o 

terrorismo, é a mais propensa a ajudar estranhos, enquanto a doação de tempo voluntário é 

menos favorecida nos países cujo governo formula e implementa políticas e regulamentos de 

forma mais rígida, já as doações em dinheiro são mais frequentes em ambientes onde há 

percepção da qualidade dos serviços públicos e credibilidade no compromisso do governo 

com tais políticas. No nível organizacional, os modelos de regressão em painel, utilizam 

dados característicos do Board e o estimador diff-in-diff, com dados de 203 empresas listadas, 

no período 2003-2017. Os resultados apontam que o tamanho do conselho e a presença de 

outsiders influenciam positivamente a propensão da empresa à caridade. Enquanto a análise 

de eventos exógenos, utilizando o estimador diff-in-diff, assinalou que as empresas afetadas 

pelo furacão Ike tiveram menores taxas de doação durante o desastre. Espera-se que essas 

descobertas, relevantes em aspectos governamentais e corporativos, possam influenciar e 

auxiliar na solução de problemas sociais em todo o mundo. 

 

Palavras-chave: Caridade ∙ Governança ∙ Doações ∙ Dados em painel ∙ Diff-in-diff ∙ 

Desastres Naturais 
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ABSTRACT 

 

This study investigates the relationship between Charity and Governance in a multilevel 

perspective. The convergence between these two fields of research is consolidated as 

governance becomes increasingly driven by ethical norms and corporate social responsibility, 

and philanthropic practices adapt to the demands of the globalized market. However, the 

literature on the propensity of individuals to assume charitable behavior is scarce and 

inconclusive. Using panel regression models with data from six different bases and 

considering a roll of 93 countries in the period 2010-2016, the main results suggest that the 

population of countries that live with higher levels of corruption, political instability and 

violence, including terrorism, is most likely to help strangers, while giving voluntary time is 

less favored in countries whose government formulates and implements policies and 

regulations more rigidly, and donations in money are more frequent in environments where 

there is perceived quality of public services and credibility in government commitment to 

such policies. At the organizational level, the panel regression models, use characteristic 

Board data and the diff-in-diff estimator, with data from 203 listed companies, in the period 

2003-2017. The results show that the size of the board and the presence of outsiders influence 

positively the propensity of the company to charity. While the analysis of exogenous events 

using the diff-in-diff estimator indicated that companies affected by Hurricane Ike had lower 

donations rates during the disaster. It is hoped that these findings, relevant in governmental 

and corporate aspects, can influence and assist in solving social problems around the world. 

 

Keywords: Charity ∙ Governance ∙ Donations ∙ Panel data ∙ Diff-in-diff ∙ Natural Disasters 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A literatura tem assumido caridade como sinônimo de solidariedade ou filantropia, 

considerando-a como um ponto comum na busca pelo alívio de algum mal (Rockefeller, 

1909). Além disso, frequentemente se recorre a definições de senso comum que remetem a 

generosidade, ajuda, ou auxílio aos mais empobrecidos; e, mais particularmente, o tema pode 

se relacionar a alguém que é capaz de doar seu tempo a quem precisa de algum tipo de ajuda,  

dinheiro a instituições que executam projetos em um certo campo de vulnerabilidade social, 

ou mesmo socorrer uma pessoa desconhecida no conjunto de suas atividades cotidianas.  

Dentro do contexto econômico mundial, as iniciativas monetárias e financeiras mais 

recentes ilustram um novo dinamismo econômico colaborativo, que expressa o desejo de 

suprir essas deficiências sistêmicas, de modo que as finanças possam recuperar sua posição 

“servidora” da economia (Ansart & Monvoisin, 2017), e as noções de comunidade e valores 

trazem de volta a importância da proximidade no ato de financiamento. De fato, a 

comunidade criada, por exemplo, em torno do crowdfunding, do Investimento Socialmente 

Responsável (SRI), das finanças islâmicas ou das moedas locais, tem o ponto de vista de 

solidariedade e permite o fortalecimento de laços ao redor de um único projeto econômico. 

Esta pesquisa traz contribuições para a literatura: primeiro por abordar as questões de 

virtudes em finanças, segundo por analisar o comportamento caridoso em uma perspectiva 

multinível – individual, governamental e organizacional – e terceiro por tratar do tópico atual 

e concernente ao tema que são as consequências e o favorecimento das mudanças climáticas 

que mobilizam uma movimentação coordenada de forças e atitudes caritativas. Dessa 

maneira, a atual research agenda de finanças, que aponta as crises econômica, social e 

ambiental em curso e revela a necessidade de redefinir a função da linha, assume sua 

responsabilidade neste processo, através do dever de abordar sua interação com a sociedade 

(Lagoarde-Segot, 2017).  

Este trabalho traz como contribuição, em primeiro lugar, uma discussão sobre virtudes 

em finanças. Sison, Ferrero e Guitián (2017) afirmam e reconhecem as finanças como 

essenciais, não só para o bem-estar econômico, mas também para o bem-estar geral. Porém 

destacam que, para que isso ocorra, cumpre observar certos aspectos fundamentais: o 

princípio personalista da dignidade humana, o bem comum, o destino universal dos bens, a 

subsidiariedade, a participação e a solidariedade. Esses princípios impedem que as finanças se 

tornem autocentradas e indicam a direção que se deve seguir para cumprir seu objetivo social. 
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Sendo assim, os autores complementam que, nas finanças, necessário se faz observar a 

prioridade da dimensão subjetiva sobre a dimensão objetiva. 

Em segundo lugar, uma análise dos três grandes grupos que habitam e constroem os 

objetivos e as discussões financeiras. São eles: Indivíduos, Governo e Organizações, e suas 

relações com as práticas de caridade. Ao abordar esses grupos de forma particular, não se 

pode negligenciar o fato de que, antes de tudo, seu êxito é maior se existir a interação 

intersetorial (Artis, 2017). 

Parte-se, neste estudo, do ponto comum entre os três: a busca da solidariedade. No 

âmbito individual, o princípio de semelhança das criaturas, delineado por Hume (2009), 

afirma acerca do sentimento solidário que as existências, os interesses, as paixões, as dores e 

os prazeres tocam vivamente tocam vivamente, produzindo uma emoção similar à original. 

No tocante ao Governo, a Teoria do Estado apresenta que é papel deste colaborar na evolução 

das espécies, tornando cada vez mais viva, para os povos, a consciência de solidariedade 

(Morais & Massaú, 2011). Por fim, o setor privado das organizações apresenta suas 

preocupações muitas vezes através da área de Corporate Social Responsability (CSR), 

definida pela Comissão da Comunidade Europeia, em 2011, como um conceito por meio do 

qual as empresas integram as preocupações sociais e ambientais em suas operações 

comerciais com seus stakeholders em uma base voluntária. 

Em terceiro lugar, uma reflexão sobre as doações corporativas nos períodos de 

desastres naturais (furacões), partindo do princípio de que, apesar de colocar em xeque a 

eficiência governamental dos países atingidos, o auxílio de forças coordenadas entre os 

setores público e privado pode possibilitar uma maior agilidade e eficácia em proporcionar 

alívio de suas consequências (World Economic Forum, 2010). 

Por fim, um apanhado sobre as pesquisas em finanças, em que se enquadra o presente 

trabalho. A transparência em método e, principalmente na apresentação de resultados, tem 

sido vista como essencial (Harvey, 2017). E, em se tratando de finanças com impacto social, 

pode-se dizer que é ainda mais justificado tal comportamento, já que adotar  uma cultura 

transparente em economia financeira abarca o fato de que a informação adequada requer 

informação completa e transparente, pois a busca por valor ou significância estatística não 

avalia completamente o alcance de um efeito ou a importância de um resultado. 

Deste modo, a atual pesquisa, que tem, como objetivo geral, verificar a existência de 

associações entre os aspectos da governança de países e a sua propensão à caridade, pretende 

colaborar no crescimento e na compreensão de como Governança e Caridade podem ajudar na 
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mitigação dos riscos sociais, e servir de incentivo para aqueles que pretendem reconhecer os 

problemas globais e aspiram a se engajar na resolução deles. 

2 GOVERNANÇA E CARIDADE NÍVEL PAÍS 

 

2.1  Motivação e problema de pesquisa 

Apesar de ser um tema de impacto e abrangência internacional, observa-se que, assim 

como as preferências quanto ao termo a ser utilizado para sua definição, as práticas e os 

enfoques teóricos a respeito de filantropia e suas práticas podem variar entre países (Bekkers, 

2016). Nos Estados Unidos, por exemplo, adverte-se para uma tendência ascendente, nos 

últimos anos, em termos de doações. O montante doado em 2016 foi estimado em US$ 390,05 

bilhões, o que refletiu um aumento de 4,2% em relação a 2015 (Indiana University Lilly 

Family School of Philanthropy, 2017). De acordo com estatísticas publicadas pelo National 

Philanthropic Trust, destaca-se um crescimento de quase 4% para as doações individuais, 

somando US$ 281,86 bilhões, e 3,5%, no tocante a doações corporativas, gerando um 

montante de US$ 18,55 bilhões, além de doações realizadas através de fundações e doações 

de heranças. Cabe, ainda, ressaltar que, aproximadamente, 63 milhões de americanos – 25% 

da população adulta – ofereceram seu tempo, em trabalhos voluntários, em 2016, compondo 

um valor nacional de voluntariado de US$ 24,14 por hora. Em outras palavras, os americanos 

contribuem com US$ 193 bilhões de seu tempo para serviços comunitários 

Estudos recentes a respeito da caridade no nível país, sobre o qual está proposta esta 

análise, podem ser categorizados por seus efeitos: 

- Motivacionais ou internos: Abimbola, Negin, & Martiniuk (2017); Ahern, Daminelli, 

& Fracassi, 2015; Beets & Beets, 2017; Bekkers, 2016; Casale & Baumann, 2015; Miller, 

2017; Van Ingen & Bekkers 2015.   

- Socioculturais ou externos: Bassi, Huck, & Rasul, 2017; Bekkers & Wiepking, 2016; 

Berman, Levine, Barasch, & Small, 2015; Bock, Eastman,  & Eastman,  2016; Brister, Litton, 

Lynn, & Tippens, 2016; Komenská, 2017; Koo & Fishbach, 2016; Korolov et al., 2016; 

Mainardes, Laurett, Degasperi, &  Lasso, 2017; Peyrelongue, Masclef, & Guillard,  2016; 

Tremblay-Boire & Prakash, 2017; White, Poulsen, & Hyde,  2016.  

Sobre os efeitos motivacionais internos, Bekkers e Wiepking (2016) apresentam oito 

mecanismos principais que orientam as doações e concluem que os principais motivos que 

levam uma pessoa a doar são por: percepção de uma necessidade, solicitação, entendimento 

de bom custo-benefício, sentimentos de altruísmo, entre outros aspectos. Além disso, dizem 



14 
 

 
 

eles, há ainda outros fatores – gênero, status familiar e renda, dentre vários –, que contribuem 

para o desenvolvimento de um comportamento filantrópico.  

 No que tange às motivações externas, Mainardes et al (2017) apresentam uma vasta 

lista de 46 variáveis, relacionadas particularmente ao comportamento das organizações 

filantrópicas, que podem levar à doação, dentre tantas: o apoio ao doador, a educação para a 

doação com baixo valor e, em relação a aspectos políticos e ambientais, a falta de apoio do 

governo. 

A literatura, concentrada no nível pessoal, mostra, também, certa ambiguidade na 

caridade, já que o desejo das pessoas de oferecer algo que, muitas vezes, leva uma marca 

pessoal pode sinalizar a necessidade de aprovação social, o que faz com que os doadores 

apareçam mais, e não que sejam mais generosos. Por exemplo, o fato de ter seu nome exposto 

ou gravado em determinado objeto doado pode fazer com que os doadores demonstrem ou 

uma conexão pessoal com uma causa, ou um desejo por fama pessoal (Berman et al. 2015), o 

que pode diminuir a percepção de generosidade. 

Porém, entre os fatores externos, a influência do ambiente institucional, como os 

regulamentos obrigatórios, a cultura e o padrão de relatórios exigidos, pode funcionar como 

efeito impulsionador de práticas de responsabilidade social (Tran, Aluko,  & Beddewela, 

2016), e ter efeito mais sobre as doações filantrópicas, do que  sobre as próprias práticas de 

governança (Rodríguez & Pérez, 2016). 

Finalmente, o objetivo específico deste primeiro ensaio é analisar o impacto de 

características de governança de países na propensão a comportamentos caridosos por parte 

de sua população, como doações em dinheiro, ajuda a um estranho ou prática de trabalhos 

voluntários. 

 

2.2 Teoria econômica da Caridade e a Gratuidade 

É possível afirmar que quem doa alguma coisa o faz porque percebe no outro uma 

falta ou uma necessidade, ao mesmo tempo em que percebe em si uma capacidade para 

colaborar, uma disposição e uma vontade para contribuir de alguma maneira para a melhora 

de algo ou alguém. Kolm (2006, p. 82) define que “dar é favorecer voluntariamente outra 

pessoa ou uma causa pública a um custo para si mesmo sem requerer uma contrapartida”. A 

literatura ainda documenta que a “sensação de companheirismo”, enraizada na capacidade 

humana, embora seja frequentemente provocada por uma resposta instintiva, desenvolve-se a 
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partir da capacidade de se colocar no lugar do outro ou de se imaginar sob as circunstâncias 

de outra pessoa (Smith, 1759). 

Porém, se observado o perfil dos países em que esta prática é consolidada, 

paradoxalmente se vê a marca forte do materialismo. Um interessante estudo a esse respeito, 

desenvolvido recentemente por Peyrelongue, Masclef e Guillard (2016), toca em um tema 

importante a ser abordado quando o assunto é comportamento doador: a gratuidade.  

 Questões que envolvem altruísmo, gratuidade e sensibilidade humana, por vezes bem 

vistas pela sociedade, principalmente mediante urgências sociais, são características 

destacadas quando o tema é comportamento doador. Assim, o que pode ser considerado a 

“essência do ser humano”, é também tema de pesquisas, nas quais a compreensão dos fatores 

que motivam certo grupo de pessoas a doar passa a despertar o interesse de diversas áreas do 

conhecimento. Disciplinas, como antropologia, economia, biologia evolutiva e psicologia, 

têm mantido, recentemente, o foco em enfatizar as motivações dos atores para o escopo da 

filantropia (Adloff, 2016; Barman, 2017; Du, Qian, & Feng, 2014; Opoku, 2013; Smith & 

McSweeney, 2007; Van Leeuwen & Wiepking, 2013).  

No campo econômico, por exemplo, ocorre um desafio, quando se observa que os 

mercados são impessoais. Pensar em caridade dentro desse conjunto, como sugerem Andreoni 

e Payne (2013), dificulta a compreensão desta dinâmica fundamentalmente humana dentro de 

um contexto organizacional. Assim, se, por um lado, materialismo e gratuidade podem 

apresentar aparentemente uma relação inversa, ambos podem motivar comportamentos de 

caridade, porém através de diferentes mecanismos. Nesse sentido, Peyrelongue et al. (2016) 

apontam uma maior eficácia nas doações, quando aqueles que as solicitam fazem apelo sobre 

o impacto positivo que os doadores podem promover ajudando os outros, ao invés de destacar 

os benefícios sociais ou de melhoria para os próprios doadores. 

Resultados de recentes estudos experimentais (Shehu, Becker, Langmaack, & 

Clement, 2016) mostram evidências de que as decisões acerca da promoção de marca da 

empresa por meio de ações de caridade e os incentivos monetários que ela oferece prejudicam 

os efeitos positivos obtidos pela intenção de doar. Ou seja, nem sempre pode ser verdade que 

a doação, seja ela individual ou corporativa, é somente motivada por incentivos externos, 

como abatimento em impostos por exemplo. Os autores constataram que, para empresas já 

consolidadas e confiáveis, a oferta de incentivos acaba por prejudicar a imagem da 

organização, exatamente por desconsiderar a questão da gratuidade na caridade. Já para 

organizações de menor porte e menos conhecidas, o incentivo já se apresenta como benefício. 
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Existe, ainda, uma vertente, apresentada por Harbaugh, Mayr e Burghart (2007) que 

analisa os efeitos psicológicos das doações, diferenciando aquelas que são, de certo modo, 

recompensadas, obrigatórias e fiscais, apontadas como “pure altruism”, das outras chamadas 

warm glow, que são as doações voluntárias. Ainda que ambas provoquem atividade neural em 

áreas ligadas ao processamento de recompensas, ela é mais intensa no segundo caso. 

Em uma abordagem sobre a teoria econômica da caridade, Nu (2015) analisa modelos 

de motivação para a realização de doações e propõe um modelo que seja abrangente, ou seja, 

capaz de captar grande parte dos aspectos psicológicos motivacionais internos como o 

altruísmo, o warm glow, o prestígio, a reciprocidade e a influência social. Para tanto, propõe o 

seguinte modelo: 

 

𝑢𝑖 =  𝑢(𝑋𝑖 − 𝑔𝑖𝑗 + 𝑔𝑗𝑖, 𝑋𝑗 + 𝑔𝑖𝑗 − 𝑔𝑗𝑖, 𝑔𝑖𝑗, 𝑔𝑖𝑗)    (1) 

 

O modelo sugerido por Nu (2015) assume que o indivíduo maximiza a sua utilidade, 

escolhendo o nível ótimo de 𝑋𝑖 e 𝑔𝑖𝑗, onde 𝑔𝑖𝑗 é a doação do indivíduo 𝑖 ao indivíduo 𝑗, e 𝑔𝑗𝑖 a 

do indivíduo 𝑗 ao individual 𝑖, dados os valores de 𝑋𝑖. Segundo o autor, o indivíduo doaria, se 

um nível diferente de zero de 𝑔𝑖𝑗 resultar em um aumento na utilidade geral, 

independentemente de a utilidade ser de altruísmo, warm glow, prestígio ou reciprocidade. E 

𝑔𝑖𝑗 pode ser considerada como a decisão de doação de modo geral, seja ela tempo ou dinheiro.  

Examinada, assim, a probabilidade de 𝑔𝑖𝑗, o modelo logit é aplicado para o caso de 

doação geral: 

Pr(𝑔𝑖𝑗 > 0) =  
1

1+𝑒αZi− βXi     (2) 

Onde 𝑔𝑖t denota doação de qualquer tipo, 𝑍 é um vetor de características individuais e 

𝑋 é um vetor de características atitudinais/perceptivas, incluindo altruísmo, um warm glow, 

prestígio ou reciprocidade, além das variáveis que indicam influência social. 

Enfim, destaca-se ainda o estudo acerca da “Teoria da troca de dons”, articulada por 

Marcel Mauss (1966), e seu conceito central de uma tripla obrigação: dar/receber/retornar. Tal 

movimento pode parecer uma discussão igualmente relevante para o tema norteador acerca da 

prática de doação gratuita. É interessante perceber que, apesar de essa  perspectiva pressupor 

que algum interesse sempre está por trás das doações, de modo que o doar sempre implica 

uma contrapartida de receber algo em troca, os resultados apontaram casos em que o 

consumidor também é capaz de dar livremente, ou seja, sem significar uma contraparte ou 

mesmo esperar algum retorno. 
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2.3 Determinantes da caridade 

Governança e Caridade podem apresentar associações que favoreçam ou ofereçam 

caminhos para futuras investigações referentes a uma possível causalidade entre elas, 

esperando que a mesma postura ética e orientada para o bem-estar social norteie as políticas 

acerca das doações e as favoreça em ambientes mais propensos.  

 

2.3.1 Doações em dinheiro 

Entre os agentes externos motivadores de comportamentos caridosos, dentro de um 

grupo de fatores políticos e ambientais, Mainardes, Laurett, Degasperi, e Lasso (2017) e Van 

Leeuwen e Wiepking, (2013) indicam como é significativamente positiva a presença de regras 

e normas claras, como fator facilitador para doações em dinheiro ou bens.  

 Mainardes et al (2017) apresentam entre os fatores externos motivadores da doação 

monetária as influências exercidas pelo ambiente no qual as pessoas se relacionam. Neste 

contexto, apontam o governo e o ambiente político econômico como um determinante a ser 

considerado na propensão a atitudes mais solidárias. 

 

2.3.2 Tempo voluntário 

Uma forte motivação interna, provocada pela sensibilidade diante de causas sociais ou 

desastres humanitários (Komenská, 2017), pelos traços específicos da própria personalidade 

(White et al. 2016) ou mesmo pelo arcabouço simbólico que envolve o trabalho voluntário 

como constituinte de boa reputação (Bekkers & Bowman, 2009) pode levar as  pessoas a 

ofertar  seu próprio tempo, ou seja, oferecer a si mesmas, em trabalhos voluntários, o que, 

segundo Koo e Fishbach (2016), aumenta a probabilidade de que a permanência como doador 

tenha efeito de longo prazo.  

Porém, voluntários beneficentes, que doam de si e do seu tempo a organizações ou 

trabalhos solidários, podem decidir se desvencilhar da situação, quando a confiança for 

prejudicada (Kearns, 2014). A própria organização destes serviços já passa por uma certa 

insistência em registros cada vez mais transparentes e responsáveis (Hartman et al, 2012; 

Hartman et al, 2014). 

Por fim, observa-se que o próprio capital social dos países, como as diversas formas de 

voluntariado, se desenvolve com mais força em ambientes regulatórios favoráveis, e em clima 

de confiança no governo (Halla & Pruckner, 2012). 
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2.3.3 Ajuda a um estranho 

Outras variáveis que podem afetar a confiança social e, consequentemente, a 

credibilidade e a propensão à doação são o grau de conflitos do país ou seus gastos com 

defesa. A literatura recente que relaciona tais dados e suas consequências para o 

comportamento de sua população tem girado em torno de suas consequências, positivas ou 

menos, para o país que oferece e recebe a ajuda (Carriere & Encinosa, 2017; Miller, 2017), 

bem como da reflexão sobre a ajuda humanitária armada e seus efeitos (Pérouse de Montclos, 

2014), em que se afirma que nem sempre a ajuda necessitaria de um incremento militar.  

Segundo Marsh (2018), não se pode atribuir à disponibilidade de armas à distribuição 

global da violência, já que altos níveis de armamento civil são encontrados em alguns dos 

países mais pacíficos, e o início de conflitos ocorre em contextos onde as armas são 

comparativamente escassas. Porém, se este investimento é associado a um ambiente de 

desigualdade social, baixo nível de desenvolvimento econômico e determinados tipos de 

regime político, as oportunidades e a necessidade de ajuda a um estranho aumentam, por 

suscitar ainda mais os sentimentos de altruísmo, solidariedade e compaixão (Mastromatteo & 

Russo, 2017).  

Por fim, os movimentos migratórios, mostrados, a cada dia mais frequentemente pela 

mídia internacional, especialmente em certos países europeus, levam à reflexão sobre o 

primeiro comportamento que esta proposta se dispõe a analisar como caridade: a ajuda ao 

estranho. Poprawe (2015) relaciona a corrupção e o baixo nível de educação a fatores que 

desencadeiam a migração. Países que apresentam uma maior confiabilidade e transparência, 

em suas instituições, constituem um ambiente que pode favorecer comportamentos mais 

caridosos em relação ao estranho ou estrangeiro (Tran, Cameron, & Poot, 2017).  

 

2.3.4 O ambiente institucional 

Van Leeuwen e Wiepking (2013) ressaltam a importância crucial da transparência e da 

prestação de contas entre os fatores motivadores para as doações em dinheiro. Tal fato pode 

abranger e afetar igualmente a confiança nas instituições que disporão do montante 

(Tremblay-Boire & Prakash, 2017; Noor et al., 2016). Ainda que pouco se tenha em termos de 

literatura que abranja um estudo sistemático sobre a influência do ambiente institucional sobre 

as doações, existem diversos estudos que abordam a influência do ambiente institucional 

sobre as práticas de responsabilidade social corporativa (Rodríguez & Pérez, 2016; Tran et al., 

2016; Welbeck, 2017). 
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Neste ponto, a transparência exigida para que a doação seja realizada tem se mostrado 

como fundamental, pois permite deixar claras e evidentes a utilização dos recursos recebidos, 

e a prestação de contas dos valores e dos serviços realizados. Mainardes et al. (2017) ainda 

acrescentam como motivadores ou menos das doações monetárias os fatores religiosos, 

geográficos e de montante. Em suma, observa-se que é a transparência que gera a confiança 

necessária, e sem a qual, segundo Kearns (2014), quase todos os outros recursos da 

organização estarão em risco.  

 

2.3.5 O ambiente institucional e a religiosidade 

O aspecto religioso aparece como uma característica que pode influenciar no 

comportamento caridoso por parte de uma população, isso porque se parte  do princípio que 

pessoas, que têm esses valores,  ao mesmo tempo em que, aceitam menos as desigualdades 

provocadas por um comportamento antiético e  se dispõem mais ao voluntariado (Kirchmaier, 

Prüfer, & Trautmann, 2018), doam efetivamente mais, quer para organizações religiosas quer 

para outros tipos de instituição de caridade (Yen & Zampelli, 2014). 

Em se tratando de uma abordagem nível país, vale notar que a prática religiosa bem 

como a importância dessa vivência varia entre os países, conforme afirma a pesquisa realizada 

periodicamente pelo Pew Research Institute. A Figura 1 aponta a relação entre o volume de 

doações e a importância dada à religião nos países estudados nesta pesquisa. Um destaque se 

dá aos Estados Unidos, como país que apresenta o maior volume de doações em dinheiro, e ao 

Senegal, como país onde sua população afirma que a religiosidade é um fator muito 

importante. A tabela completa que apresenta a importância dada aos fatores religiosos bem 

como a porcentagem representada por cada grupo religioso em seu respectivo por país se 

encontra no Apêndice C. 

 O Giving USA (2017) aponta que uma pessoa que frequenta os serviços religiosos 

mensalmente tem onze vezes mais probabilidade de doar do que as que frequentam menos de 

uma vez ao mês; e 62% das famílias religiosas doam para uma organização de caridade, em 

comparação com os 46% dos lares sem afiliação religiosa.  
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Figura 1- Relação doações x religiosidade nos países 

Fonte: ESG Eikon Thomson Reuters e World Value Survey, Wave 6 

 

 Deste modo, a Figura 2 apresenta uma comparação entre doações e religiosidade 

dividida por grupos religiosos. Tal demonstração faz notar que nem sempre a importância 

dada ao fator religioso associa-se ao montante doado. Destaques sejam dados ao grupo 

muçulmano, que, embora dê uma significativa importância à religiosidade, não está entre os 

que oferecem maiores volumes de doação em dinheiro, e ao grupo luterano, que, apesar de 

apresentar o menor índice de importância dada à religiosidade, tem seu volume de doações 

quase equiparado ao do grupo citado anteriormente. 
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Figura 2 - Relação entre religiosidade e volume de doações por grupo religioso 

Fonte: World Giving Index e Pew Research Center 

 

2.4 Método 

Hsiao (1986) afirma que os modelos para dados em painel oferecem vantagens em 

relação aos modelos de corte transversal ou aos de séries temporais pelo fato de possibilitar 

um maior controle da heterogeneidade presente nos indivíduos, nesse caso, as diferenças 

existentes entre os países. No entanto, no modelo de dados em painel pode ocorrer problemas 

relacionados ao enviesamento de amostra selecionada, ou seja, ocorrerem erros por não se 

tratar de uma amostra aleatória, e contar com a presença de heterogeneidades não observadas. 

Para mitigar tais possíveis problemas, serão considerados modelos empíricos com efeitos 

fixos de ano e país e erros-padrão clusterizados por país, alternativas que serão mais bem 

aprofundadas quando da apresentação dos resultados. 

Inicialmente, o total da amostra era formado por 165 países, que representavam a 

quantidade integral de países cujos dados sobre comportamento caridoso foram coletados ao 

menos uma vez, em algum dos anos do período estudado, de 2010 a 2016. Foi considerado 

para a análise, o período de 7 anos em que a instituição (CAF - Charities Aid Foundation) 

realizou as pesquisas sobre propensão à caridade anual global. Contudo, para construir um 

painel balanceado, apenas os países que continham observações para todos os anos foram 
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selecionados. Por esse motivo, foram conduzidos testes de robustez, segundo orientações do 

arcabouço teórico de Roberts e Whited (2013), como reforço no endereçamento de possíveis 

problemas de endogeneidade na seleção da amostra, bem como a existência de possíveis 

variáveis omitidas e o viés de seleção.  

Também na fase preparatória dos dados, considerou-se que as observações sobre a 

governança dos países – variáveis de interesse – era datada até o ano de 2016. Logo, a 

amostra final consta de 93 países, observados em um período de 7 anos (2010 – 2016). Os 

resultados que seguem das estimações OLS, segundo modelo apresentado, são comparados 

por efeitos fixos de Ano, País e Ano e País. 

 

2.4.1 Dados e variáveis 

Os dados acerca de caridade nos países, foram coletados dos últimos relatórios 

divulgados pela CAF, localizada no Reino Unido, disponibilizado no World Giving Index. 

Através de pesquisa mundial realizada anualmente, a partir do ano de 2010, a fundação coleta, 

por meio de questionários aplicados por instituições parceiras em diversos outros países, 

dados que contemplam o comportamento doador, sob três perspectivas: doações em dinheiro, 

tempo voluntário e ajuda a um estranho ou estrangeiro. Os dados utilizados na presente 

pesquisa vão até o ano de 2016, e sua classificação por regiões, renda e apresentação 

estatística se encontram na Tabela 1. 

Os dados indicativos dos aspectos de Governança nos países foram coletados nas 

seguintes bases: Transparency.org; Visionofhumanity.org; Sipri.org e WorldBank.org - WGI 

(World Governance Index). Estes últimos, elaborados por Kaufmann, Kraay & Mastruzzi 

(2010). Como variáveis de controle, foram também coletadas aquelas disponíveis no World 

Bank. A apresentação e a descrição destes dados seguem na Tabela 1 

Tabela 1 

Descrição das variáveis utilizadas no modelo no nível país 

Esta tabela apresenta a descrição das variáveis que serão utilizadas no modelo nível país. O Painel A descreve as 

três variáveis dependentes, que são consideradas como indicadores de propensão à caridade, colhidas dos 

relatórios anuais do World Giving Index, de 2010 a 2016, e divulgados anualmente pela Charity Aid Foudation. 

O Painel B descreve as variáveis de interesse relativas ao grau de corrupção, conflitos e pacificação, e gastos 

com defesa, coletados respectivamente de transparency.org, visionofhumanity.org e sipri.org. O Painel ainda 

descreve os seis indicadores de governança dos países coletado da base de dados do World Bank WGI – World 

Governance Index, divulgados anualmente: Controle de corrupção, Estado de direito, Qualidade regulatória, 

Eficácia governamental, Estabilidade política e Voz e prestação de contas. Por fim, no Painel C, as variáveis de 

controle utilizadas apresentam o logaritmo de base. Todos os índices apresentam suas respectivas bases de dados 

e sinais esperados. 
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Variável Descrição 
Sinal 

esperado 

Painel A: Variáveis dependentes 

Ajuda a um estranho 

 

A pontuação no WGI relativa às pessoas que alegam ter ajudado 

qualquer estrangeiro ou pessoa estranha de qualquer forma, 

observada no ano t. Valor maior indica maior propensão a esse 

comportamento.  

+ 

Doação em dinheiro 

 

A pontuação no WGI relativa às pessoas que informaram ter dado 

algum valor a instituições de caridade / indivíduos, observada no 

ano t. Valor maior indica maior propensão a esse comportamento.  

+ 

Tempo voluntário A pontuação no WGI relativa às pessoas que relataram ter 

empregado tempo em algum tipo de trabalho voluntário, observada 

no ano t. Valor maior indica maior propensão a esse 

comportamento.  

+ 

Painel B: Variáveis de interesse 

Transparência 

 

A pontuação do país-alvo no CPI Transparency International’s 

Corruption’s Index, observada no ano t. Valor de índice maior 

indica maior transparência. 

+ 

Estado de conflito 

 

A pontuação do país, de acordo com GPI Global Peace Index, que 

mede o estado de paz e conflito, através de 23 indicadores de 

ausência de violência. Valor de índice menor indica maior 

segurança social e pacificação. 

- 

Gastos com defesa 

 

A porcentagem do PIB (%GDP) alocado em despesas com defesa 

apresentada pelo país i, no ano t, indicada pelo SIPRI (Stockholm 

International Peace Research Institute). Valor maior indica maiores 

gastos.  

- 

Controle de corrupção 

 

A pontuação do país-alvo em um índice de "Controle de corrupção" 

observado no ano t. Capta a percepção de até que ponto o poder 

público é exercido para ganhos privados, incluindo tanto pequenas 

como grandes formas de corrupção. Maior valor de índice indica 

maior controle.  

+ 

Estado de direito A pontuação do país-alvo, em um índice de "Estado de direito”, 

observado no ano t., capta a percepção da medida em que os agentes 

confiam e respeitam as regras da sociedade e, em particular, a 

qualidade da execução de contratos, os direitos de propriedade, a 

polícia e os tribunais, bem como a probabilidade de crime e 

violência. 

Maior valor indicativo indica maior integridade judicial.  

+ 

Qualidade regulatória  A pontuação do país-alvo, em um índice de "Qualidade regulatória”, 

observado no ano t. Capta a percepção da capacidade do governo de 

formular e implementar políticas e regulamentos sólidos que 

permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado.  

+ 

Eficácia 

governamental 

A pontuação do país-alvo, em um índice de "Eficácia 

governamental", observado no ano t. Capta as percepções da 

qualidade dos serviços públicos, a qualidade do serviço civil e o 

grau de sua independência das pressões políticas, a qualidade da 

formulação e implementação de políticas e a credibilidade do 

compromisso do governo com tais políticas. Maior valor de índice 

indica maior eficácia.  

+ 

Estabilidade política A pontuação do país-alvo em um índice de "Estabilidade política", 

observado no ano t. Capta percepções da probabilidade de o 

governo ser desestabilizado ou derrubado por meios 

inconstitucionais ou violentos, incluindo violência e terrorismo com 

motivação política. Maior valor do índice indica menor risco 

político. 

+ 

Voz e prestação de 

contas  

A “Voz e a prestação de contas” capturam a percepção de até que 

ponto os cidadãos de um país podem participar no processo de 

seleção de seu governo, bem como a liberdade de expressão, a 

liberdade de associação e uma mídia livre.  

+ 

   



24 
 

 
 

Painel C: Variáveis de controle 

População Logaritmo natural do número de habitantes do país i, no tempo t. 

Dados: World Bank. 

+ 

Renda total Logaritmo natural do Produto Interno Bruto do país i, no tempo t. 

Dados: World Bank. 

+ 

 

2.4.2 Estratégia de identificação 

Para investigar o impacto de cada uma das características dos países e sua associação 

aos comportamentos caritativos (doações em dinheiro, tempo voluntário e ajuda a um 

estranho), é necessário conhecer o significado e a distribuição dos valores indicados para cada 

país.  A Figura 3 apresenta os perfis por região e renda de cada um dos três comportamentos 

analisados. 

Figura 3 - Distribuição das variáveis do Comportamento Caridoso por Região e Renda 

Fonte: World Giving Index (2010-2016) 

 

Segundo Magazzini e Calzolari (2012), uma das principais virtudes dos modelos de 

dados em painel é a possibilidade de controlar a heterogeneidade não observada no nível da 

unidade (individual, empresa, setor), mesmo quando isso está correlacionado com as variáveis 

incluídas no lado direito da equação.  

Assumindo essa premissa, a identificação dos parâmetros do modelo utilizado neste 

estudo para observar as associações entre governança e caridade, estende-se a partir da 

neutralização das diferenças dos dados, que consideram suas características individuais sem, 

entretanto, enviesar o modelo. Apesar de os valores apresentados não garantirem causalidade, 

devido à grande abrangência e à abstração do tema, é possível reconhecer e afirmar 

associações evidentes entre as variáveis dependentes e explicativas.   

A especificação básica segue o modelo:  
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 Com tal modelo, propõe-se verificar as características de governança e ambiente 

institucional dos países que mais se associem à propensão à caridade. Tomando como 

caridade os três comportamentos caridosos apresentados pelo World Giving Index – ajuda a 

um estranho, doação em dinheiro e tempo voluntário -, o modelo será calculado três vezes, 

tomando como variável dependente Cit cada um dos três, separadamente. 

 

2.5 Resultados  

Por se tratarem de dados longitudinais, os resultados obtidos no modelo devem 

inicialmente considerar a influência possível de eventos que atinjam a todos os países em 

determinados períodos de tempo. Daí a necessidade de levar em conta efeitos fixos de Ano, 

que procuram eliminar possíveis vieses ocasionados por variáveis omitidas que tenham sido 

observadas por todos os países ao longo do período estudado, por exemplo crises econômicas 

e alterações no PIB. Verifica-se, neste primeiro momento, que os países nos quais as pessoas 

exibem um comportamento mais caridoso, no sentido de ajuda a um estranho, se associam 

positivamente a países que apresentam melhor participação de sua população no processo de 

seleção de seu governo. Por outro lado, as pessoas que afirmam ajudar os estranhos vivem 

onde os governos são considerados menos eficientes. Seguindo essa linha, os achados de 

Poprawe (2015) e Tran et al. (2017) são confirmados. 

Já considerando as doações em dinheiro, a associação é mais forte com países com 

melhor qualidade regulatória, ou seja, onde há mais respeito às regras, em particular, na 

execução de contratos e direitos de propriedade. Porém a associação foi negativa, deixando 

entrever uma associação com a baixa estabilidade política, maiores conflitos e menor 

investimento em defesa. 

Enfim, a associação com o trabalho voluntário é presente em todos os índices 

relacionados a uma eficiente governança do país, confirmando os achados de Bekkers e 

Bowman (2009), Hartman et al. (2017) e Koo e Fishbach (2016), com exceção do índice que 

apontava entre outros itens, para a participação da população na seleção de seu governo. 

𝐶(𝑖𝑡) = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1𝐶𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝐷𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽3𝑄𝑢𝑎𝑙𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑖𝑡+ 𝛽4𝐸𝑓𝑖𝑐𝐺𝑜𝑣𝑖𝑡+𝛽5𝑖𝑡𝐸𝑠𝑡𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡+𝛽6𝑖𝑡𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑡

+ 𝜏1𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑡 + 𝜑1𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑖𝑡 +  𝜌1𝐺𝑎𝑠𝑡𝐷𝑒𝑓𝑖𝑡 

+ 𝜑1𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑡𝑥 𝜌1𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝐶𝑡𝑟𝑙𝑉𝑎𝑟(𝑃𝑜𝑝𝑖𝑡 + 𝑅𝑒𝑛 1𝑖𝑡) +  𝑢𝑖𝑡 

(3) 
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Tabela 2 

Resultados OLS com Efeitos Fixos de Ano 

A regressão estimada considera cada uma das variáveis indicadoras de propensão à caridade em específico. 

Neste primeiro conjunto de resultados, o modelo considerou apenas os Efeitos Fixos de Ano (𝑌𝑡) no intuito de 

eliminar as variáveis omitidas que tenham sido observadas por todos os países ao longo do período estudado, isto 

é, do ano de 2010 a 2016.  Os efeitos fixos de ano possibilitam que os eventos ocorridos nos anos estudados, que 

possam de alguma maneira ter afetado todos os países simultaneamente, sejam neutralizados, diminuindo o viés 

de variável omitida contida neste sentido, por exemplo as crises e as recessões globais. A regressão é estimada, 

considerando a amostra completa, no total de 93 países. As variáveis de controle são o tamanho da população e a 

renda em logaritmo natural. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

  (1) (2) (3) 
 Ajuda a um estranho Doação em dinheiro Tempo voluntário 

        

Transparência 0.02 -0.00 -0.00 
 (0.04) (0.03) (0.02) 

Voz e prestação de contas 2.79*** -1.14 0.17 
 (0.90) (1.00) (0.69) 

Eficácia governamental -11.35*** -1.07 -2.08* 
 (3.70) (1.67) (1.1) 

Estabilidade política 0.83 -6.40*** 4.56*** 
 (1.12) (0.85) (0.54) 

Qualidade regulatória -0.34 3.51*** -1.98*** 
 (1.05) (0.53) (0.60) 

Estado de direito 6.18*** 3.28** 3.94*** 
 (1.66) (1.65) (1.10) 

Controle de corrupção 6.31*** 8.02*** 3.66*** 
 (1.24) (1.18) (0.80) 

Estado de conflito 5.32* -7.72*** 8.66*** 
 (3.13) (1.66) (0.91) 

Gastos com defesa 29.52 -795.3*** -438.5*** 
 (140.3) (141.9) (60.33) 

Estado de conflito x gastos com defesa 15.24 269.1*** 112.4*** 

 (70.98) (50.15) (15.87) 

Variáveis de controle YES YES YES 

Constante 14.95 -4.69 -14.58*** 

R2 (0.14) (0.22) (0.31) 

EF Ano YES YES YES 

EF País NO NO NO 

Observações 651 651 651 

Número de anos 7 7 7 

  

 Os próximos testes foram realizados, utilizando o modelo com efeitos fixos apenas de 

País, buscando neutralizar, também, outro possível viés de variável omitida relativo às 

características inerentes a cada país, como por exemplo, questões relacionadas a cultura, nível 

de pobreza e desenvolvimento, entre outras. 

Os resultados obtidos na segunda estimativa apresentaram alguma variação em relação 

à primeira, particularmente, a variável que apresenta a percepção de corrupção e 
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transparência, deixando perceber que países com maiores conflitos são também mais 

propensos a atitudes solidárias em relação a um estranho, conforme os resultados de Poprawe 

(2015). As demais variáveis apresentaram comportamento semelhante à primeira análise, 

como a eficiência governamental para as doações em dinheiro e trabalhos voluntários para os 

gastos com defesa, bem como em sua interação com a variável de conflitos. 

 

Tabela 3 

Resultados OLS com Efeitos Fixos de País 

A regressão estimada considera cada uma das variáveis indicadoras de propensão à caridade separadamente. 

Neste segundo conjunto de resultados, o modelo considerou apenas os Efeitos Fixos de País (𝐶𝑖), buscando dessa 

forma eliminar outro possível viés de variável omitida relativo às características inerentes a cada país, por 

exemplo, mudanças na legislação local, crises e desastres nacionais. Também características culturais que 

possam afetar os resultados são amenizadas ou neutralizadas através deste efeito. Do mesmo modo esta 

regressão é estimada, considerando a amostra completa, no total de 93 países. As variáveis de controle são o 

tamanho da população e a renda em logaritmo natural. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

  (1) (2) (3) 
 Ajuda a um Estranho Doação em Dinheiro Tempo Voluntário 

        

Transparência 0.03** 0.00 0.00 
 (0.01) (0.01) (0.01) 

Voz e prestação de  contas 1.87 -1.03 0.13 
 (2.66) (1.92) (1.33) 

Eficácia governamental -6.86** 5.32* -3.25 
 (3.20) (2.81) (2.29) 

Estabilidade política 1.75 -1.61 0.22 
 (1.87) (1.42) (1.44) 

Qualidade regulatória -0.77 1.86 -2.00** 
 (2.65) (2.04) (1.01) 

Estado de direito 4.56 1.31 4.87* 
 (4.33) (2.84) (2.77) 

Controle de corrupção 0.58 3.40 0.20 
 (3.16) (2.63) (1.80) 

Estado de conflito -3.44 -7.92** -6.12** 
 (3.26) (3.48) (2.55) 

Gastos com defesa -316.7 -716.8*** -418.3*** 
 (382.0) (259.3) (151.9) 

Estado de conflito x gastos com defesa 185.6 286.7*** 151.8*** 
 (125.3) (90.40) (52.92) 

Variáveis de controle YES YES YES 

Constante 6.76 1.55 -3.71 

R2 0.21 0.21 0.18 

EF Ano NO NO NO 

EF País YES YES YES 

Observações 651 651 651 

Número de países 93 93 93 
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 Por fim, optou-se por realizar as estimações, considerando efeitos fixos de país e ano, 

a fim de capturar variáveis sistemáticas específicas de cada país, que pudessem ter surgido ao 

longo dos anos. 

Sendo assim, para o primeiro aspecto do comportamento doador –ajuda ao estranho –, 

levando em conta o grau de transparência internacional, a variável relacionada à corrupção 

presente nos países é significante e defendida também por Poprawe (2015) e Tran et al 

(2017), o que representa que, nos países onde há alto grau de corrupção, o fato de ajudar o 

estrangeiro ou alguém desconhecido torna-se um comportamento recorrente. Os resultados 

precisam que para cada ponto percentual de aumento em sua transparência, o percentual do 

índice de ajuda a um estranho deve aumentar em 0,02%.  Esse fator deve suscitar interesse 

nos países que recebem diariamente milhares de estrangeiros ou que sofrem constantemente 

com grandes catástrofes climáticas e dependem do auxílio governamental, das organizações 

de caridade e da própria população.  

 

Tabela 4 

 Resultados OLS com Efeitos Fixos de País e Ano 

A regressão estimada considera cada uma das variáveis indicadoras de propensão à caridade separadamente. 

Neste conjunto de resultados, o modelo considerou os Efeitos Fixos de Ano (𝑌𝑡) e País (𝐶𝑖), eliminando os dois 

possíveis problemas de viés de variáveis omitidas causados pelas duas características: globais, que possam ter 

afetado a todos os países em determinado período; ou nacionais, como questões culturais e outros eventos 

acontecidos localmente que possam afetar os resultados das estimações. Pode ser, por isso, considerado o 

modelo mais robusto. As primeiras regressões não consideram as variáveis de controle, enquanto a segunda de 

cada comportamento já as considera. A regressão é estimada, considerando a amostra completa, no total de 93 

países, durante os 7 anos observados. As variáveis de controle são o tamanho da população e a renda em 

logaritmo natural. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Ainda nesta característica de comportamento doador, o grau de pacificação do país, 

apresentado pelo Global Peace Index, aliado a uma instabilidade política propensa, inclusive, 

à violência, é associado à propensão de ajuda a um estranho, conforme o estudo de Marsh 

(2018). As estimativas apontam que, para cada ponto percentual de aumento em seu estado de 

conflito, o percentual do índice de ajuda a um estranho deve diminuir em 12.02%. Tal fato 

pode ser também confirmado quando se pensa nos países onde não há segurança política, e a 

movimentação migratória é mais significativa. Assim, tem-se que quanto maior é a 

intensidade dos conflitos em determinado país, maior se torna a necessidade de as pessoas  

acolherem um estranho, um desconhecido. Aqui caberiam análises mais detalhadas sobre a 

relação entre o grau, ou necessidade de gastos com defesa e sua eficácia no aumento do índice 

de pacificação dos países (Pérouse de Montclos, 2014) entre outras discussões sobre 

motivação, sensibilidade e proximidade geográfica com os acontecimentos. 

 Ajuda a um Estranho Doação em Dinheiro Tempo Voluntário 
       

Transparência 0.02** 0.02** 0.00 0.00 0.00 0.00 
 (0.01) (0.00) (0.02) (0.02) (0.00) (0.00) 

Voz e prestação de contas 6.57 3.70 -0.73 -0.58 0.77 -0.46 
 (4.31) (4.61) (1.73) (1.65) (2.21) (1.71) 

Eficácia governamental 0.10 0.65 6.42** 5.78* -3.01 -2.86 
 (3.10) (2.93) (3.09) (3.44) (2.07) (2.30) 

Estabilidade política 2.79*** 1.92* -0.48 -0.60 0.24 -0.16 
 (0.88) (1.15) (1.78) (1.77) (1.25) (1.48) 

Qualidade regulatória -0.36 0.12 1.55 1.43 -2.18*** -1.99*** 
 (2.04) (1.41) (1.63) (1.41) (0.74) (0.62) 

Estado de direito 5.84** 1.07 1.35 1.64 6.64*** 4.58 
 (2.61) (2.59) (2.84) (1.91) (2.52) (3.09) 

Controle de corrupção -2.97 -1.82 1.64 1.33 -0.96 -0.49 
 (3.94) (4.08) (2.45) (2.39) (0.97) (1.05) 

Estado de conflito -9.51 -12.02** -8.28** -8.31** -7.85*** -8.96*** 
 (6.63) (5.89) (4.20) (4.09) (2.98) (3.02) 

Gastos com defesa -566.4** -510.3*** -661.5*** -647.7*** -401.8*** -375.2** 
 (241.6) (185.2) (216.9) (207.6) (154.7) (146.6) 

Estado de conflito x 

gastos com defesa 
297.5*** 270.3*** 279.4*** 279.8*** 154.4*** 142.5*** 

 (73.32) (62.06) (73.04) (71.80) (47.99) (47.07) 

Variáveis de controle NO YES NO YES NO YES 

Constante 
99.07*** 

(19.56) 

-524.7*** 

(98.48) 

67.85*** 

(10.69) 

242.4 

(152.8) 

47.43*** 

(7.00) 

-206.0 

(161.3) 

R2 0.78 0.72 0.31 0.04 0.29 0.34 

EF Ano YES YES YES YES YES YES 

EF País YES YES YES YES YES YES 

Observações 651 651 651 651 651 651 

Número de Países 7 7 7 7 7 7 



30 
 

 
 

Ainda em relação aos Gastos com defesa, uma análise dos países que investem mais 

em segurança e vivem situações de conflito, também estão mais propensos ao dever de ajudar 

o estrangeiro ou pessoas desconhecidas. Isso explica a presença de Arábia Saudita entre os 

países com alto grau de investimento militar, e aqueles do Oriente Médio com alto grau de 

conflitos, coincidindo também, porém, com os maiores índices de pessoas que afirmam ter 

ajudado um estrangeiro ou pessoa estranha.  

 

Figura 4 - Média dos valores indicativos de Estado de Conflito (Global Peace Index) versus média de Gastos 

com Defesa dos países da amostra. 

Fonte: SIPRI e World Bank (2010-2016) 

 

 Em termos de comportamento doador estritamente monetário, do mesmo modo 

aparece como sendo significativa, além das variáveis relativa ao grau de conflito e aos gastos 

com defesa dos países, a necessidade de eficiência governamental, afirmação apresentada 

também nos trabalhos de Mainardes et al (2017) e de Van Leeuwen e Wiepking (2013).  

Nesta amostra, podem-se destacar Austrália, Holanda, Irlanda, Reino Unido e Tailândia como 

os cinco maiores benfeitores em dinheiro, no ano de 2016, os quais convivem em um 

ambiente de baixos índices de corrupção, mais favorável à doação.  

No tocante à caridade como tempo gasto em trabalho voluntário, mais uma vez 

aparece a relação positiva com o nível de pacificação dos países, podendo indicar que aqueles 
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que sentem mais fortemente o reflexo que as guerras e a instabilidade política provocam, na 

sociedade, apresentam uma maior sensibilização ao trabalho voluntário.  

Um outro fator particular que desponta neste comportamento é a qualidade regulatória, 

ou seja, a propensão à doação por meio de trabalhos voluntários. Ela estaria também 

relacionada à capacidade dos governos em formular e implementar políticas e regulamentos 

sólidos que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado, sem fins lucrativos e 

de caridade.  Por fim, o fator população parece afetar somente a doação como ajuda ao 

estranho. 

Sobre o fator religiosidade, foram realizados testes com a média dos anos 2010-2014, 

criando-se assim uma base comparativa para as informações divulgadas pela média 

quinquenal do World Value Survey. A Tabela 5 descreve os resultados obtidos com tais 

estimações. 

Tabela 5 

 Resultados Cross-Section considerando Religiosidade 

A regressão estimada considera cada uma das variáveis indicadoras de propensão à caridade separadamente. 

Neste conjunto de resultados, o modelo considerou a média quinquenal coletada no World Value Survey, para os 

anos de 2010-2014. Para tanto, as demais variáveis da regressão constituíram também uma média dos valores 

apresentados para os mesmos anos. A regressão apresenta, portanto, uma análise cross section dos referidos 

anos. As três regressões já consideram as variáveis de controle. A regressão é estimada, considerando a amostra 

completa, no total de 93 países, durante os 5 anos observados. As variáveis de controle são o tamanho da 

população e a renda em logaritmo natural. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1. 

 

 Ajuda a um Estranho Doação em Dinheiro Tempo Voluntário 

        

Religiosidade 0.25*** 0.20*** 0.14** 

 (0.05) (0.07) (0.06) 

Transparência 0.37** -0.01 0.14 

 (0.15) (0.16) (0.15) 

Voz e prestação de contas 0.78 0.44 -1.56 

 (3.32) (2.53) (3.02) 

Eficácia governamental -8.38 -7.78 0.71 

 (5.94) (6.88) (6.26) 

Estabilidade política -0.72 -8.86** 5.22* 

 (3.89) (4.21) (2.98) 

Qualidade regulatória 0.21 9.39 -1.15 

 (5.24) (6.54) (4.37) 

Estado de direito 8.03 -2.36 3.37 

 (7.13) (9.00) (6.14) 

Controle de corrupção -2.46 12.72** -0.81 

 (5.66) (5.07) (4.53) 

Estado de conflito 6.82 -17.27 18.07** 

 (9.95) (16.46) (8.62) 

Gastos com defesa -135.0 -108.9 -328.6 
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(578.7) (803.8) (535.6) 

Estado de conflito x  

gastos com defesa 

-1.57  

(249.2) 

418.7  

(381.1) 

-23.90  

(236.2) 

Variáveis de controle SIM SIM SIM 

Constante -33.07 -54.66 -74.00** 

 (33.26) (38.08) (29.32) 

Observações 78 78 78 

R-squared 0.37 0.61 0.33 

 

Os resultados apresentados pelas regressões, considerando o fator religiosidade, 

confirmam a importância de se considerar este elemento, confirmando os estudos de 

Kirchmaier et al. (2018) e Yen e Zampelli (2014). Para os três tipos de comportamento 

doador, a religiosidade se mostrou como sendo explicativa, com destaque para a Doação em 

dinheiro que, com a inserção deste fator fez com que as características da equação passassem 

a explicar 61% da variância das doações monetárias. Ou seja, para cada ponto percentual de 

aumento em sua religiosidade, o percentual do índice de doações deve aumentar em 0,20%. 

 

2.5.1. Endogeneidade e Testes de robustez 

O presente estudo aborda amostras cross-country e relaciona-se a valores humanos. Esses dois 

temas podem ocasionar problemas de endogeneidade. O primeiro, por se tratar de grupos de 

países com características bastante diferentes, que devem ser neutralizadas, através dos efeitos 

de cada um deles. O segundo, por se tratar de uma área de estudos subjetiva, podendo conter 

variáveis omitidas ou problemas de viés de simultaneidade, quando não tratados devidamente.   

Tais erros ou vieses, quando ocorrem, podem dificultar a identificação clara dos resultados. 

Ahern et. al, (2015) destacam que, no caso de pesquisas em finanças, relacionadas a valores e 

cultura, podem aparecer vieses, principalmente, sob três condições:  

i. Se as respostas da pesquisa forem proxies pobres para valores culturais reais.  

ii. Se os valores culturais estudados não estão diretamente relacionados às escolhas 

econômicas. 

iii. Se os valores culturais nacionais registrados pela base de dados utilizada não refletem 

os valores culturais de gerentes ou funcionários das empresas.  

Por isso, para endereçar tais problemas de endogeneidade, variáveis omitidas, e outros 

possíveis vieses amostrais, propõe-se que, durante a análise e o tratamento dos dados, sejam 

consideradas a possibilidade da seleção e a utilização de métodos de correção de polarização e 

demais testes de robustez. Acredita-se, ainda, que se ainda assim tais tentativas de corrigir o 

viés de seleção não forem bem-sucedidas, podem melhorar substancialmente a amostra em 

relação à grande maioria dos estudos existentes. 
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 Segundo Hamilton e Nickerson (2003), os problemas que podem ocorrer na utilização 

dos dados em painel são três:  

1. Em primeiro lugar, considerar o efeito de x em y homogêneos, de modo que o β mede 

o efeito médio do tratamento, e é assumido como sendo igual ao efeito do tratamento 

para o tratamento.  

2. Em segundo lugar, a equação pressupor que os inobserváveis têm o mesmo impacto na 

variável dependente, 

3. Em terceiro lugar, identificar β por mudanças ao longo do tempo. Se as variáveis 

independentes não se alterarem ao longo do painel, β não pode ser estimado a partir 

dele (na verdade, apenas o impacto dos componentes variáveis do tempo de Xit pode 

ser estimado). 

Observando o Correlograma das variáveis (Anexo D), considerou-se a verificação dos 

resultados que poderiam ter seus resultados afetados por uma alta correlação. Portanto, foram 

realizados os seguintes testes: 

a. Foram consideradas as variáveis do WGI (Voice Accountability e Government 

Effectiveness) que apresentaram alta correlação e retiradas do modelo para análise de novos 

testes. As variáveis dependentes e de interesse mantiveram-se com o mesmo grau de 

significância, sendo apenas alteradas as dimensões dos betas encontrados. 

b. Foi analisada no modelo a interação entre as variáveis GPI e SIPRI, para garantir 

que os gastos eram por ocasião de conflitos e não meramente por questões preventivas. 

Por fim, é considerada a análise da variável indicativa de gastos com defesa, sendo 

esta realizada em anos anteriores ao momento analisado, na Tabela 6. 

Tabela 6 

Resultados OLS com variável defasada 

A regressão estimada considera cada uma das variáveis indicadoras de propensão à caridade separadamente. 

Neste conjunto de resultados, o modelo considerou os Efeitos Fixos de Ano (𝑌𝑡) e País (𝐶𝑖), eliminando os dois 

possíveis problemas de viés de variáveis omitidas causados pelas duas possibilidades. Considera-se que os gastos 

com defesa ( 𝜌1𝑀𝑖𝑙𝑖𝑡 ) são uma preparação para um nível menor de conflitos, e consequentemente maior 

abertura à prática da doação. Portanto o modelo considera o investimento realizado há 1, 2 e 3 anos (SIPRI Lag-

1, SIPRI Lag-2 e SIPRI Lag-3) em defesa e seu impacto nos resultados.  A regressão é estimada considerando a 

amostra completa, no total de 93 países, durante os 7 anos de observações. As variáveis de controle são o 

tamanho da população e a renda em logaritmo natural. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

  (1) (2) (3) 

 Ajuda a um Estranho Doação em Dinheiro Tempo Voluntário 

     
Transparência 0.01** -0.00 0.00 
 (0.00) (0.02) (0.00) 

Voz e prestação de contas 3.10 -1.85 -0.92 
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 (4.77) (1.96) (1.78) 

Eficácia governamental 0.83 5.64 -3.12 
 (3.01) (3.49) (2.34) 

Estabilidade política 1.55 -0.95 -0.15 
 (1.08) (1.78) (1.57) 

Qualidade regulatória 0.25 1.15 -1.82*** 
 (1.42) (1.05) (0.46) 

Estado de direito 2.40 2.48 5.33 
 (2.97) (1.98) (3.30) 

Controle de corrupção -2.00 1.29 -0.71 
 (4.12) (2.10) (1.01) 

Estado de conflito -4.15 -1.71 -5.04 

 (5.47) (3.75) (3.57) 

GDefesa Lag-1 41.3 63.50** 8.149 

 (61.17) (31.17) (46.75) 

GDefesa Lag-2 -48.55** -144.0*** 4.01 

 (23.97) (36.36) (80.98) 

GDefesa Lag3 41.84 63.52 -12.50 

 (25.61) (38.69) (40.01) 

Variáveis de controle YES YES YES 

Constante -586.6*** 165.5 -234.5 

R2 0.42 0.39 0.38 

Observações 648 648 648 

Número de Anos 7 7 7 

 

Os resultados da análise do investimento com defesa em anos anteriores apontam que 

tal investimento foi significativo, principalmente para favorecer as doações em dinheiro, no 

caso do investimento realizado nos dois últimos anos, e associou-se à ajuda a um estranho na 

contagem de dois anos anteriores aos conflitos, demonstrando que, para cada ponto percentual 

de aumento em seus gastos com defesa, o percentual do índice de ajuda a um estranho e 

doações monetárias deve diminuir em -48.55%  e -144.0% , respectivamente. 

Finalmente, os principais das associações encontradas entre governança e caridade no 

nível país, apontam que a população de países com maior nível de corrupção e probabilidade 

de instabilidade política ou violência por motivos políticos, incluindo o terrorismo, são mais 

propensos a ajudar estranhos, enquanto a doação de tempo voluntário é favorecida nos países 

cujo governo é capaz de formular e implementar políticas e regulamentos sólidos que 

permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado.  Além disso, verifica-se que as 

doações em dinheiro são mais frequentes em ambientes onde há percepções da qualidade dos 

serviços públicos e há credibilidade no compromisso do governo com tais políticas. 
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3 GOVERNANÇA E CARIDADE NÍVEL EMPRESA 

 

3.1 Motivação e problema de pesquisa 

A Responsabilidade Social Corporativa, intrinsecamente ligado a questões éticas, 

sociais, ambientais, de filantropia e várias formas de doação, segundo Jankalova (2016), 

oferece um conjunto de princípios e valores sobre os quais é possível construir uma sociedade 

mais coesa. Mas o que motiva uma empresa a ser “caridosa”, a assumir tal responsabilidade, a 

oferecer algum tipo de apoio a instituições ou projetos com iniciativas altruístas, a contribuir 

com doações monetárias? Ou a criar ainda, de acordo com diversos fatores de caráter 

intrínseco ou extrínseco, e mais ou menos altruístas, fundações próprias com intuito 

filantrópico? Evans (2015) analisa que tais motivações apresentam dois polos: o altruísta e o 

mercadológico, colocando entre eles as motivações estratégicas. Para mais, o estímulo 

também pode estar relacionado ao  aumento da reputação (Han & Guo, 2017); ao abatimento 

de impostos (Col & Patel, 2016; Davis et al., 2016; Mao, 2018); às motivações políticas 

(Bertrandt et al., 2018), ou até mesmo ao desvio de  atenção do público diante de um 

desempenho ruim (Hou et al., 2018).  

As motivações organizacionais corporativas, para realizar a  caridade, podem se 

constituir em  um paradoxo (Smith & Davidson, 2014), pois ao mesmo tempo em que o ato de 

doação pode caracterizar  simples disputas por status e boa fama, pode, ainda, sobrepor-se a 

ele e revestir de bem tais atitudes, mudando  sua reputação (Daniel, Fisman, & Mcmanus, 

2010; Panasiouk, 2004).  

Se é verdade que não é fácil perceber e medir as motivações da caridade corporativa, 

por outro lado, pesquisas sobre comportamento filantrópico organizacional vêm analisando  

Caridade e Performance e sinalizando que ambas se veem intrinsecamente ligadas (Orlitzky, 

Schmidt, & Rynes, 2003), acarretando a melhora do  desempenho das empresas por meio de 

menor risco moral e maior esforço em ambientes de contratos incompletos (Dijk & Holmen, 

2017). Além disso, a redução dos custos de mão de obra e o aumento no investimento em 

capital social trazem resultados positivos, quando a empresa busca em seus negócios um 

“propósito superior” (Thakor & Quinn, 2013). Estudos apontam, ainda, correlações positivas 

entre a doação filantrópica e a capacidade das empresas em obter empréstimos bancários, por 

conta da melhora de sua reputação (Qin, Huang & Cheng, 2014; Zhang, Ma, Su & Zhang, 

2014). 
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Assim sendo, a definição das ações da empresa –  a sua propensão à caridade, como 

um aspecto de sua governança e responsabilidade social – depende de seu conselho de 

administração (board). Baysinger e Butler (1985, p. 121) argumentam que o reconhecimento 

da governança e das funções instrumentais dos diretores é um elemento importante no 

desenvolvimento de uma teoria acerca da governança corporativa, já que “discutir o papel do 

conselho em uma teoria de governança corporativa sem discutir a composição do conselho é 

tão inadequado quanto discutir a teoria da empresa e ignorar a estrutura interna da 

organização”.  

Diante deste destaque, o presente estudo contribui para a construção de um arcabouço 

teórico mais robusto, ao analisar a importância de avaliar a formação do board e sua estrutura, 

assinalando-os como elementos ao redor dos quais devem-se conduzir pesquisas (Hyndman & 

McDonnell, 2009). Haja vista que, logo no início das discussões acerca da importância de 

uma governança corporativa, Wang e Coffey (1992) e Williams (2003) já discutiam o fato de 

a composição do board ser positivamente associada às contribuições para a caridade por parte 

das empresas.  

A filantropia – doação privada para fins públicos – é uma atividade generalizada nos 

Estados Unidos (Barman, 2017), observando-se o comportamento ordinário de 

responsabilidade e generosidade corporativa. É também foco desta pesquisa propor uma 

análise mais detalhada do comportamento organizacional diante de situações extremas como 

as catástrofes climáticas. Para esse fim, observam-se os choques exógenos causados por 

alguns dos principais tornados que acometeram os Estados Unidos, nos últimos anos, e 

pretende-se apresentar, através do estimador difference-in-differences, a capacidade de 

mobilização organizacional para tais fins, através de uma estratégia empírica que verifique a 

propensão e a efetivação de um comportamento mais ou menos generoso ex ante e ex post tal 

evento. 

Por fim, é importante salientar o fato de não existir uma característica universal de 

board (Chang, Oh, Park, & Jang, 2017), pois ele é composto por pessoas que carregam em si 

traços de sua cultura. Sendo assim, uma pesquisa que analise e considere tais traços faz parte 

da agenda de pesquisa sobre o tema, e pode enriquecer e aperfeiçoar também o presente 

trabalho. 

Diante do exposto, acredita-se que atitudes de ação multinível, envolvendo população, 

organizações e governo, que auxiliem a mitigação dos principais problemas globais, podem 

ser requeridas como elemento decisivo nos maiores desafios atuais da humanidade (George, 
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Howard-Grenville, Joshi, & Tihanyi, 2016), já que a busca de soluções globais exige, para 

eventos de tamanha grandeza, também esforços em nível mundial, particularmente das 

empresas, que almejam causar verdadeiro impacto social, um comportamento filantrópico 

perpassado pela ética. 

Por fim, os objetivos específicos deste primeiro ensaio são: verificar se as doações em 

dinheiro realizadas pelas empresas estão relacionadas a características específicas do seu 

board, tais como tamanho, independência (presença de outsiders) e/ou presença de mulheres; 

e averiguar se este comportamento se constata particularmente em eventos de grande impacto 

social e ambiental. 

 

3.2 Teoria da Caridade como Ética e Responsabilidade Social Corporativa 

O estudo sobre Governança Corporativa e doações nas empresas é terreno de escassa 

pesquisa empírica (Hosmer, 2000), bem como acerca do contexto ético que perpassa esta 

relação. Afinal, qual a influência dos aspectos de governança corporativa na propensão de 

seus membros a realizar doações filantrópicas? E, ainda, qual seria o real motivo que leva 

uma empresa a praticar doações para fins de caridade e bem-estar social?  

 Nem sempre a perspectiva utilitarista, tida como base da economia clássica, pode ser 

considerada como a única abordagem capaz de explicar o comportamento humano e 

organizacional (Baumane-Vitolina et al, 2016), por isso, pesquisas empíricas, envolvendo 

comparações interculturais que abrangem valores éticos são desafiadoras, mas, ao mesmo 

tempo, escassas (Hosmer, 2000), ainda que comunicar valores éticos seja uma tarefa 

importante para quaisquer empresas globais (Chun, 2017). 

  O conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSE) em sua formulação 

moderna tem sido um tema importante e progressista desde os anos 1950, e dentre aqueles 

que se debruçaram sobre essa questão, pode-se citar Carroll e sua representação gráfica da 

RSE em forma de pirâmide. Segundo o autor, a empresa não possui apenas obrigações 

econômicas e legais, mas também responsabilidades éticas e filantrópicas (Carroll, 1979). A 

pirâmide (Figura 5), criada por Carroll (1991), apresenta quatro itens, que ajudam a entender a  

RSE.  
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Figura 5 -  Pirâmide de Carroll 

Fonte: Carroll (1991) 

 

 É possível compreender que estar a propensão à caridade no topo da pirâmide do 

contexto amplo da Responsabilidade Social Corporativa representa a significância que a 

organização atribui ao ato de  contribuir com recursos para a comunidade, para melhorar sua 

qualidade de vida. O item das responsabilidades éticas configura a obrigação de fazer o que é 

certo e justo e consequentemente, evitar danos. Já as responsabilidades econômicas e legais 

formam a base da pirâmide, mostrando que são elas que dão sustentação e delas derivam as 

demais responsabilidades. 

A limitação de estudos a respeito das Responsabilidades Filantrópicas e Éticas é 

caracterizada, em parte, por dois fatores: primeiro, pelo fato de que os estudos existentes de 

códigos de conduta predominantemente se concentram em questões baseadas em 

conformidade legislativa e contextual (Singh, Carasco, Svensson, Word & Callaghan, 2005). 

Segundo, porque a maioria dos estudos com abordagem baseada em valores considera tão 

somente os países ocidentais, como os da América do Norte e os da Europa Ocidental (Chun, 

2017). 

 Dentre as motivações para um comportamento mais caridoso por parte da empresa – 

tema bastante discutido e controverso – está a evasão fiscal que, por vezes, se relaciona a um 

aumento do envolvimento em práticas e responsabilidade social corporativa, como por 

exemplo, as doações. Tais atitudes podem ser consideradas como antiéticas ou mesmo 

antipatrióticas (Col & Patel, 2016), porém, apesar de serem encontradas evidências de que a 

Responsabilidades 
Filantrópicas

Ser um bom cidadão

Responsabilidades Éticas

Ser ético

Responsabilidade Legal

Obedecer à lei

Responsabilidades Econômicas

Ser lucrativo
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responsabilidade social e o pagamento de taxas são substitutos para a maioria das empresas, 

esse não é ainda um ponto comum entre os pesquisadores (Davis et al., 2016; Mao, 2018). 

Em se tratando de doações corporativas, nota-se que existe uma questão em aberto  nas 

pesquisas quanto ao  modo de  as empresas realizarem suas doações e ao fato de associarem, 

por exemplo, o perfil, o tipo de indústria e a região de cada organização e sua propensão a 

uma prática mais generosa. Como em algumas pesquisas, muitas vezes, esses aspectos são 

limitados,  (Seifert, Morris, & Bartkus, 2003) e isso pode gerar problemas amostrais naquelas  

que se propõem a tratar a questão.  

Enfim, ainda que as doações corporativas representem de 25% a 35% da renda para as 

maiores instituições de caridade dos EUA, em todos os seus setores (Bassi, Huck, & Rasul, 

2017), Beets e Beets (2017) entendem como sendo ainda um “nevoeiro” a questão da 

divulgação de tais doações, que podem não ser realizadas diretamente, através de fundações, 

ou das duas formas. Tomando em consideração essa informação, opta-se, nesta pesquisa, por 

utilizar apenas as doações corporativas realizadas de forma direta. Vale também salientar que 

as contribuições dirigidas a políticos ou a campanhas partidárias, constituem um vasto campo 

de pesquisas e representam um caso particular, que merece ser tratado em um estudo 

especifico. 

 

3.3 Caridade como Responsabilidade Social Corporativa e Resposta a Desastres 

Em relação à busca por uma postura ética e transparente, e mais coerente diante das 

necessidades da sociedade atual, faz jus pensar que tais questões possam vir acompanhadas de 

certo fator de urgência em alguns períodos. Nesse sentido, é importante notar que os desastres 

relacionados à mudança de temperatura, por exemplo, entre outros fatores, aumentaram 41% 

em 2015 em comparação com a média anual da década anterior (UNISDR, 2015). 

Segundo o Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED, 2017), os 

furacões são uma grande ameaça para o continente americano e podem deixar consequências 

econômicas e humanas duradouras. Segundo o relatório, devem ser tomadas medidas 

constantes de preparação e redução do risco de desastres, não só em relação às consequências 

diretas dos furacões, mas também aos desastres associados, como inundações urbanas e 

explosões de barragens. O gráfico (Figura 6) mostra que, dentre os desastres naturais, os 

ciclones tropicais, ou furacões, são os que mais impactam os danos financeiros. 
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Figura 6 - Danos econômicos e mortes acarretadas por desastres naturais nos Estados Unidos. 

Fonte:  CRED International Disaster Database, 2017. 

Nota: Este gráfico representa o impacto (em bilhões) em danos acarretados por cada desastre natural  

 

 O gráfico mostra a relevância mundial dessa questão, pois as catástrofes naturais – 

terremotos, tsunamis, ciclones, inundações e outros desastres climatológicos – somente em 

2015, resultaram em 22.765 mortes, com 110 milhões de pessoas afetadas, com um custo ao 

mundo, em média de US $ 250 bilhões a US $ 300 bilhões a cada ano (UNISDR, 2015). A 

Tabela 7 apresenta a estatística dos dados para os desastres mais recentes acontecidos nos 

Estados Unidos. 

Tabela 7 

Estatística de ciclones tropicais nos Estados Unidos 

 Esta tabela apresenta os 20 maiores ciclones tropicais, que ocorreram nos Estados Unidos entre os anos de 1989 

e 2017, e seus respectivos danos econômicos acarretados. Fatalidades representam o total estimado de mortes 

causadas diretamente pelos desastres. A categoria é dada com base na escala Saffir-Simpson, que classifica de 

1(menor intensidade) a 5(maior intensidade) os furacões, com base na velocidade do vento observada durante 

sua passagem. Pessoas afetadas são aquelas que necessitaram de assistência imediata durante o período de 

emergência, ou seja, condições básicas de sobrevivência, como alimentos, água, abrigo, saneamento e assistência 

médica imediata, esses dados são estimados em milhares. Danos cobertos são aqueles reembolsados pelas 

companhias de seguros, estimados em bilhões de dólares. Os dados estão apresentados por ordem de Danos 

totais, o seu valor total estimado em bilhões de dólares. Os dados foram solicitados e recebidos, via e-mail, pelo 

sistema da UNISDR, EM-DAT. Na base estão localizados dentro do grupo dos desastres Meteorológicos, de tipo 

Storm e subtipo Tropical Storm. 

 



41 
 

 
 

Nome Início Fim Fatalidades Categoria Pessoas 

afetadas 

Danos 

cobertos 

Danos 

totais 

Katrina 29/08/2005 19/09/2005 1833 3 500 60 125 

Harvey 25/08/2017 29/08/2017 88 4 582 30 95 

Irma 10/09/2017 28/09/2017 58 5 70 29 57 

Sandy 28/10/2012 28/10/2012 54 3 0 0 50 

Ike 12/09/2008 16/09/2008 82 2 200 15 30 

Andrew 24/08/1992 24/08/1992 44 5 250 17 26,5 

Ivan 15/09/2004 16/09/2004 52 3 0 12 18 

Charley 13/08/2004 13/08/2004 10 4 30 7,6 16 

Rita 23/09/2005 01/10/2005 10 3 300 11,3 16 

Wilma 24/10/2005 24/10/2005 4 3 30 10,35 14,3 

Frances 05/09/2004 05/09/2004 47 2 5000 5 11 

Matthew 07/10/2016 09/10/2016 49 5 0 5 10 

Jeanne 25/09/2004 26/09/2004 6 3 40 4,9 8 

Irene 27/08/2011 13/09/2011 46 3 370 0 7,3 

Floyd 13/09/1999 17/09/1999 70 2 3000 1,96 7 

Hugo 25/09/1989 25/09/1989 51 4 25 0 7 

Gustav 01/09/2008 01/09/2008 43 4 2100 3,5 7 

Allison 05/06/2001 17/06/2001 41 1 172 3,5 6 

Iniki 11/09/1992 12/09/1992 4 4 25 1,6 5 

Fran 05/09/1996 11/09/1996 39 3 4 1,6 3,4 

Fonte: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED 

 

 Logo, a natureza dos valores não pode ser determinada exclusivamente em 

circunstâncias comuns, mas, sim, em circunstâncias extraordinárias (desastres). As 

características da empresa, a sua governança e a estrutura de seu board, podem ser 

determinantes em suas tomadas de decisão.  

Uma linha de pesquisas recentes tem olhado de forma mais ampla para a 

Responsabilidade Social Corporativa, não limitada a atividades e projetos ordinários, mas 

também em resposta às necessidades globais mais urgentes; de modo particular, a Filantropia 

Corporativa em Resposta a Desastres (CPDR), observando que, apesar do incremento das 

doações devidas à ocorrência de desastres, tal tema é ainda pouco desenvolvido e explorado 

(Muller & Whiteman, 2009), apesar de muitas vezes a resposta corporativa ser mais eficaz 

que o próprio governo (Mattera, 2005). 

Uma base teórica que relacione diretamente as doações corporativas a aspectos de 

governança, como características do board, é escassa. Portanto, é necessário considerar neste 

estudo, que, apesar de já haver pesquisas que relacionem áreas mais amplas do ambiente 

organizacional que possam abranger o comportamento caridoso, como a responsabilidade 

social corporativa, o tema é ainda escasso de pesquisa (Rao & Tilt, 2015), tanto mais o são 
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aqueles que exploram particularmente as doações corporativas em sua relação com a 

governança corporativa. 

Sendo assim, o desenvolvimento das hipóteses a seguir, baseiam-se nos estudos que 

buscaram ressaltar esta relação através da observação das características do conselho e sua 

relação com a utilização de ferramentas como as doações corporativas. 

 

3.4 Desenvolvimento das hipóteses 

Quanto à caridade nas firmas, relaciona-se o tema de Responsabilidade Social 

Corporativa, ancorado em dois polos: o debate econômico e a filosofia moral, sendo que 

alguns modelos os consideram como forças opostas, enquanto outros os veem como 

complementares (Godfrey & Hatch, 2007). Neste sentido, o campo de estudo começa a 

apontar caminhos para sua melhor identificação.  

Jain e Jamali (2016) realizaram uma busca teórica para avaliar o impacto dos 

mecanismos de governança corporativa (GC) nos níveis institucional, empresarial, de grupo e 

individual nos resultados de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) da empresa. Entre 

seus achados, apontaram que a maioria dos estudos observa uma tendência positiva tanto para 

o tamanho do board como para a sua independência, ou presença de outsiders e sua prática 

socialmente responsável, partindo do princípio de que a força da capacidade de 

monitoramento do conselho depende do tamanho do conselho e da independência do conselho 

dos gerentes. Ao mesmo tempo, a dualidade do CEO e a remuneração dos executivos 

determinam o poder gerencial que pode enfraquecer o efeito de monitoramento dos conselhos.  

Terjesen, Sealy e Singh (2009) destacam que, em países do médio leste, como Tunísia 

e Jordânia, boards com maior número de outsiders tendem a ser mais filantrópicos. Tais 

achados são confirmados por Ducassy e Montandrau (2015), que afirmam que o grau de 

independência do conselho é base para uma prática mais socialmente responsável. 

H1: Quanto maior é a proporção de outsiders no board, maior é a propensão de a 

empresa realizar doações filantrópicas.   

Wang e Coffey (1992) já discutiam como a presença de mulheres e de outsiders no 

board pode ser positivamente associada às contribuições para a caridade por parte das 

empresas. Ainda Cox e Deck (2006) apontaram características femininas que corroboravam 

os achados anteriores, afirmando e relacionando aspectos comportamentais femininos, que 

favoreceriam as doações em certas circunstâncias. 
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 Em uma perspectiva multi-country, Terjesen e Singh (2008) afirmam que os USA 

estão entre os seis países com maior número de mulheres em board. Porém, ainda assim, estes 

números não passam de pouco mais de 15%. Nesta mesma pesquisa, o destaque maior foi 

para a Eslovênia, com 22% de presença feminina. O governo norueguês exige que os 

conselhos de administração de empresas de capital aberto sejam compostos por pelo menos 

40% mulheres, enquanto o governo espanhol comprometeu-se a ter 40% até 2015. Confirma-

se ainda a hipótese de que países com grande proporção de mulheres em cargos de alta 

administração e cargos legislativos são mais propensos também a apresentar uma maior 

presença feminina no board de suas empresas (Boulouta, 2013; Byron & Post, 2016). 

H2: Quanto maior a proporção de mulheres no board, maior é a propensão de a 

empresa realizar doações filantrópicas.   

Ainda sobre a diversidade do board e seu impacto na postura filantrópica da empresa, 

Jizi, Salama, Dixon, & Stratling (2014) defendem uma relação tendencialmente positiva entre 

tamanho e independência e presença de mulheres no board e o maior disclosure na 

Responsabilidade Social Corporativa. Também Bear, Rahman e Post (2010), Kabongo, Chang 

e Li (2013) e Marquis e Lee (2012) constataram que a dependência do tamanho do board 

favorece que mais doações sejam realizadas. 

H3: Quanto maior o board, maior é a propensão de a empresa realizar doações 

filantrópicas.  

Por fim, têm-se delineadas linhas de pesquisa que analisam as organizações de forma 

mais completa, observando por exemplo, a coerência entre posturas mais filantrópicas 

internas, como atenção a colaboradores como sendo igualmente preditivo de uma maior 

atenção da empresa em resposta a desastres (Muller & Whiteman, 2016). Assim, a última 

hipótese deste trabalho pretende verificar a existência de relações entre a propensão das 

empresas à doação corporativa particularmente em auxílio aos que sofreram com algum 

desastre natural.  

H4: As empresas de regiões afetadas por desastres naturais aumentam suas doações 

durante aquele período. 

 

3.4.1. Doações corporativas como Resposta aos Desastres 

O estudo envolvendo choques, ou eventos exógenos, pode ser explorado de várias 

maneiras, incluindo Diferenças-em-Diferenças (DiD), estudos de eventos (ES), 

descontinuidade de regressão (RD) e variável instrumental (IV), bem como projetos 
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combinados (Atanasov & Black, 2017). A escolha da estratégia mais adequada de 

identificação para estudos em finanças tem apresentado evoluções, tanto em número quanto 

em robustez de resultados, principalmente a partir do ano 2000 (Bowen, Fresard, & Taillard, 

2016). 

 A respeito de exemplos de comportamento caritativo organizacional mediante 

situações extremas, como catástrofes climáticas, acredita-se que o estimador DiD, 

caracterizado como um experimento quase-natural, em que algum elemento exógeno muda o 

ambiente no qual os indivíduos–organizações operam (Wooldridge, 2010), possa oferecer 

resultados satisfatórios para a análise da mudança de comportamento diante de tais 

ocorrências. 

Para tal experimento, serão utilizadas sub-amostras de empresas dos Estados Unidos, 

durante respectivas catástrofes climáticas. Entre as catástrofes climáticas mais devastadoras, e 

considerando o período de disponibilidade e necessidade de dados para análise ex-ante e ex-

post, foram escolhidos dois eventos: Sandy (2012) e Ike (2008). 

  

3.5 Método 

O método aplicado consistirá de três momentos distintos: o primeiro modelo referente 

às firmas utilizará regressões com dados em painel; o segundo momento, a aplicação do 

Propensity Score Matching; e, finalmente, o estimador Difference-in-Differences (DiD), para 

analisar a propensão à caridade, quando diante do impacto de eventos de catástrofes, partindo 

inicialmente, da resposta aos principais desastres ambientais ocorridos nos Estados Unidos no 

século XXI.  

 

3.5.1 Dados e sumário estatístico 

Os dados anuais obtidos, para obter as variáveis das empresas listadas dos Estados 

Unidos entre 2003 e 2017, foram coletados na plataforma ESG Eikon Thomson Reuters. 

Existiam dados disponíveis de 203 empresas dos Estados Unidos, num total de 3.045 

observações. A descrição relativa a cada uma das variáveis utilizadas segue na Tabela 8. Já a 

Tabela 9 apresenta a descrição estatística e o correlograma das variáveis utilizadas. 

 

Tabela 8 

Descrição das variáveis utilizadas no nível firma 

Esta tabela apresenta a descrição das variáveis que serão utilizadas no nível firma. A variável dependente 

(Donation) considera, como indicador de propensão à caridade, o volume anual de doações divulgadas por cada 
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empresa na plataforma de pesquisa, dividido pelo Total Revenue apresentado por ela. As variáveis de interesse 

relativas à governança corporativa são características do conselho de administração das empresas. O termo 

quadrático da variável que apresenta o tamanho do board é apresentado com o intuito de verificar se existe um 

número máximo de pessoas nele que favoreça a propensão às doações. O perfil das firmas é utilizado como 

variáveis de controle, e considera o tamanho da empresa (Size) em base logarítmica e grau de alavancagem como 

razão entre o total de Dívidas e Ativos das empresas. A variável ROA defasada sinaliza uma possível relação 

entre a eficiência da empresa no ano anterior e as doações realizadas. Todos os índices apresentam suas 

respectivas bases de dados e sinais esperados. 

 

Variável Descrição Sinal esperado 

Donation  

 

Valor total anual em US$ das doações realizadas pela empresa i 

no ano t. dividido pelo Total Revenue dela, no mesmo ano. 

+ 

Board Size 

 

O número de pessoas no Conselho de Administração da empresa, 

observado no ano t, em base logarítmica. 

+ 

Board Size 2 Termo quadrático da variável Board Size  + 

Board Independence A porcentagem de pessoas no Conselho de Administração que 

não fazem parte do corpo gerencial da empresa i no ano t. 

+ 

Female on Board 

 

A porcentagem de mulheres que fazem parte do Conselho de 

Administração da empresa i no ano t. 

+ 

Firm Financial Profile 

Size Total Revenue em base logaritmica da empresa i no ano t. + 

Leverage Razão entre Total Debt e Total Equity da empresa i no ano t.  - 

ROA 

ROA-1 

Retorno sobre os ativos da empresa i no ano t 

Variável ROA defasada em 1 ano da empresa i no ano t. 

+ 

+ 

Fonte: ESG Eikon Thomson Reuters 
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Tabela 9 

Estatísticas descritivas e Correlograma 

Esta tabela descreve as principais estatísticas dos dados coletados por firma dos Estados Unidos, em período correspondente entre 2003 e 2017. Da plataforma ESG Eikon 

Thomson Reuters foram selecionados os dados de acordo com as opções de Country Headquarter US, filtrando as primeiras 5.000 firmas em termos de Total Revenue. 

Também estão descritos os níveis de correlação entre as variáveis da amostra selecionada entre as firmas coletadas na base de dados que ofereciam dados suficientemente 

disponíveis. Foram retiradas da amostra as empresas que, durante os 15 anos coletados, possuíam dois ou menos anos disponíveis. Também as empresas que durante os testes 

apresentaram dados muito discrepantes (outliers), foram retiradas da amostra. Foram elas: Halliburton Co (Texas); U.S. Bancorp (Minessota) e Charles Schwab Corp 

(Califórnia). 

Fonte: ESG Eikon Thomson Reuters. 

 

 

 Obs Mean Std. Dev Min Max (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Donations 1735 .003 .014 0 .344        

Female on Board 2543 17.37% 8.781 0 55% 0.010       

Board Size 2553 1.14 2.468 5 35 0.031 0.058**      

Independence Board Members 2522 81.41% 14.380 0 100% 0.025 0.135*** -0.076     

Size 2991 22.917 13.633 15.601 26.909 -0.015* 0.229*** 0.299*** 0.163***    

Leverage 2988 1.266 9.731 -154.514 302.826 0.034** -0.038* -0.062 -0.032* -0.049   

ROA 2964 .060 .079 -105 1.022 0.064 -0.035 -0.093*** -0.014 -0.049** 0.648  

ROA-1 2963 .059 .096 -105 2.592 0.004* 0.189 -0.077*** 0.098 0.008 -0.049*** 0.411*** 
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3.5.2 Estratégia de identificação 

O primeiro momento analisará, por meio do modelo descrito na equação a seguir, a 

existência de relações causais entre a variável dependente (volume de doações) e as variáveis 

de interesse. Portanto, inicialmente, será utilizada a mesma intuição do primeiro ensaio para a 

definição do modelo em painel, sendo que: 

 

(4) 

 

Para inferir o impacto de desastres naturais sobre uma variável de resultado, como as 

doações corporativas, torna-se necessário saber o que teria acontecido com as empresas 

afetadas, caso não tivessem sido. Entretanto, a principal dificuldade enfrentada nesta 

observação advém do fato de que não se é possível observar como essas empresas teriam se 

comportado na ausência do desastre. Assim, o chamado contrafactual da unidade tratada só 

pode ser obtido através de experimentos aleatórios. 

O modelo apresentado por este trabalho define como a variável de resultado as 

doações corporativas divulgadas por uma empresa i, sendo 𝑌𝑖
1 e 𝑌𝑖

0 são os seus potenciais 

resultados, sendo o primeiro quando a sede da empresa se localiza em estado diretamente 

afetado pelo furacão (𝑇𝑖 = 1);  e o segundo, quando se localiza em estados não diretamente 

afetados (𝑇𝑖 = 0).  É possível observar 𝑌𝑖
1| 𝑇𝑖 = 1 e 𝑌𝑖

0| 𝑇𝑖 = 0, mas não observar  𝑌𝑖
1| 𝑇𝑖 = 0 

e 𝑌𝑖
0| 𝑇𝑖 = 1. Este problema é conhecido como o problema fundamental da inferência causal.  

É interesse deste estudo conhecer o impacto do furacão nas doações corporativas, 

portanto, isolar o efeito do evento observando a diferença entre as doações para as empresas 

afetadas, caso isso não tivesse acontecido.  

Formalmente, essa diferença é conhecida como o efeito médio do tratamento sobre os 

tratados (Average Treatment Effect on the Treated – ATT): 

 

ATT = E (𝑌𝑖
1| 𝑇𝑖 = 1) – E (𝑌𝑖

0| 𝑇𝑖 = 1)    (5) 

Porém, como o confractual não é observável, constatou-se o efeito médio do 

tratamento (Average Treatment Effect – ATE). Aplicando o conceito ao problema deste 

trabalho, formalmente, para uma empresa i em um período t, a média condicional do efeito de 

tratamento (ATE) é dada por:  

ATE = E (𝑌𝑖
1| 𝑇𝑖 = 1) – E (𝑌𝑖

0| 𝑇𝑖 = 0)    (6) 

𝐷(𝑖𝑡) = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝛽2𝑖𝑡𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝 +  𝛽3𝑖𝑡𝐹𝑒𝑚  +  𝐶𝑡𝑟𝑙𝑉𝑎𝑟 (𝐹𝑖𝑟𝑚𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡)  +  𝑢𝑖𝑡 
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Em termos gerais, o efeito médio do tratamento (ATE) mede a diferença dos resultados 

de interesse (doações) entre agentes que passaram pelo tratamento (desastre natural) e outros 

que não passaram, denominados “contrafactuais” ou grupo de controle. Neste caso, Yi é o 

resultado em potencial, impacto a ser medido, Ti é uma variável binária. 

A diferença entre esses termos nos dá o viés de seleção:  

 

ATT – ATE = (E (𝑌𝑖
1| 𝑇𝑖 = 1) – E (𝑌𝑖

0| 𝑇𝑖 = 1)) – (E (𝑌𝑖
1| 𝑇𝑖 = 1) – E (𝑌𝑖

0| 𝑇𝑖 = 0)) (7) 

Viés de seleção = E (𝑌𝑖
0| 𝑇𝑖 = 1) – E (𝑌𝑖

0| 𝑇𝑖 = 0)  

 

Como ambos os resultados não podem ser observados ao mesmo tempo para a mesma 

empresa i, o viés aponta que a utilização de um resultado de um não tratado qualquer como 

aproximação para o grupo de controle não é recomendada, uma vez que este possui 

características distintas daqueles que receberam o tratamento, gerando forte viés de seleção 

(Angrist, 2009). 

Acredita-se que, ao avaliar o comportamento das variáveis durante considerável 

período de tempo (15 anos), será possível compreender e analisar com mais propriedade quais 

países e empresas têm atitude mais caridosa condicional à sua governança e, 

consequentemente, oferecer subsídios para futuras pesquisas que tenham como foco 

apresentar os benefícios sociais de se adotar tal postura e comportamento. A apresentação 

descritiva dos dados sobre as doações corporativas foi agrupada por estado, para facilitar a sua 

alocação em grupos de tratamento ou controle, conforme estratégia adotada pelo DiD. 

A Figura 7 ilustra a ideia de que a propensão à caridade nos Estados Unidos, após a 

ocorrência dos furacões, tenha sido significativamente crescente, quando comparada a um 

grupo de controle – demais empresas de outros estados que não sofreram o mesmo choque.  
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Figura 7 - Difference-in-differences, exemplo gráfico. 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: Esta figura mostra a intuição do estimador Diff-in-Difference, aplicado à hipótese apresentada neste 

estudo. O evento Furacão pode representar um dos dois furacões (Sandy ou Ike) selecionados para a realização 

dos testes. 

 

As diferenças entre o comportamento filantrópico são calculadas entre grupos de 

empresas localizadas nos estados atingidos pelo evento natural, nos Estados Unidos (grupo de 

tratamento), e outro grupo semelhante de empresas localizadas em outros estados, não 

atingidos (grupo de controle), considerando-os antes e após os efeitos de determinada 

intervenção (Bertrand, Duflo & Mullainathan, 2004). 

Sendo assim, fez-se necessário o agrupamento das empresas por estado-sede, 

apresentando as características descritas pela Tabela 12. Vale salientar que tais empresas 

podem estar como grupo de controle, outra como grupo de tratamento, dependendo do evento 

analisado e se seu estado-sede foi ou não atingido pelo furacão. 

 

3.5.3 Os dois eventos exógenos 

Entre os eventos apresentados, considerando-se a gravidade deles, o período e a 

disponibilidade de dados sobre doações, optou-se pela análise de dois desastres em particular: 

Ike (2008) e Sandy (2012). 

O furacão Ike, de Cabo Verde, durou de 1 a 14 de setembro de 2008, e causou danos e 

muitas mortes em partes do Caribe e ao longo das costas do Texas e da Louisiana. Segundo o 

relatório do National Hurricane Center (Berg, 2009), atingiu seu pico de intensidade como 
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uma categoria 4, ou seja, com ventos entre 210 km/h e 249 km/h na parte terrestre do 

Atlântico central.  

O furacão Sandy atingiu a costa como um furacão de categoria 1, isto é, ventos de 119 

km/h a 155 km/h na Jamaica e na costa leste de Cuba. Segundo o relatório do National 

Hurricane Center (Blake, Kimberlain, Berg, Cangialosi & Beven, 2013), o evento sofreu uma 

evolução complexa e cresceu consideravelmente em tamanho enquanto sobrevivia às 

Bahamas, e continuou a crescer, apesar do enfraquecimento em uma tempestade tropical, ao 

norte dessas ilhas. Por causa de sua proporção, no entanto, Sandy conduziu uma onda 

catastrófica para as costas de Nova Jersey e Nova York. As estimativas de danos dos EUA 

estão próximas de US $ 50 bilhões, tornando Sandy o segundo ciclone mais caro a atingir os 

Estados Unidos desde 1900. 

Diante desse contexto, o ambiente organizacional sofreu sérios impactos, e, ao mesmo 

tempo houve oportunidades para realizar doações, tendo em vista a necessidade de 

reestruturação local.  

 

3.5.4 PSM e construção do contrafactual 

Seguindo as indicações de Blundell e Dias (2000) uma abordagem de pontuação de 

propensão não paramétrica para correspondência que combine este método com Diff-in-diff 

tem o potencial de melhorar significativamente a qualidade dos resultados da avaliação não 

experimental. Tal sugestão será considerada para o desafio de construir um contrafactual que 

seja quase idêntico ao que sofreu o tratamento. Ou seja, o fato de não possuir um grupo de 

controle que seja semelhante ao grupo de tratamento, a tal ponto de permitir sua comparação 

através do método Diff-in-diff torna viável por este motivo, o propensity score matching 

(PSM) ou emparelhamento por escore de propensão que permite a construção de um grupo 

contrafactual, e auxilia na eliminação de possíveis vieses de seleção amostral nas variáveis 

observadas (Rosenbaum & Rubim, 1983).  

Duflo, Glennerster e Kraemer (2006) afirmam que um experimento aleatório assume 

que todos os participantes são passíveis de passar pelo efeito do tratamento, logo, recebendo-o 

ou não, os resultados serão potencialmente independentes da intervenção e, 

consequentemente, o viés da seleção deixa de ser um problema (Angrist & Pischke, 2009). Ou 

seja, para um dado escore de propensão, a exposição para o tratamento é randômica e, por 

consequência, elementos tratados e controlados devem ser, na média, idênticos.  Um resultado 
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importante é o de que qualquer modelo de probabilidade padrão pode ser utilizado para 

estimar o escore de propensão.   

Entretanto, segundo Santos et al. (2016) na prática, experimentos aleatórios em 

intervenções socioeconômicas são de difícil aplicação por serem muito dispendiosos e de 

difícil controle. Assim, a maioria das avaliações de impacto recentes tem sido executada 

através de desenho amostrais, denominados “quase experimental”, mensurando apenas os 

efeitos do tratamento médio sobre o grupo dos tratados (Ravallion, 2008).  

Três tipos de vieses de seleção podem surgir na avaliação dos grupos: diferenças em 

características observáveis entre tratados e controles, diferenças em características não 

observáveis entre os grupos experimentais, e ausência de suporte comum, ou seja, a não 

sobreposição da função de densidade condicional das características observáveis de tratados e 

controles (Heckman et al., 1998). Assim, na tentativa de controlar estes possíveis vieses, o 

trabalho aplica o método difference in differences ponderado pelo escore de propensão.  

Como variável resultado, escolhemos o volume de doações realizadas por ano por 

empresas americanas e divulgadas pela plataforma ESG Eikon Thomson Reuters, dividida 

pelo Total Revenue da mesma no mesmo ano. O período de análise compreende os anos de 

2003 a 2017. 

 

a. Grupo de tratamento 

Para a definição do grupo de tratamento foram selecionadas as empresas cuja sede está 

localizada nos cinco estados mais afetados diretamente pelos desastres, segundo os relatórios 

divulgados pela base de dados EM-DAT (The Emergency Events Database – Université 

catholique de Louvain). Para o furacão Ike (2008), o grupo de tratamento é definido pelos 

estados de Arkansas, Louisiana, Ohio, Tennessee e Texas e para o furacão Sandy (2012) estão 

no grupo de tratamento as empresas de Connecticut, New Jersey, New York, Ohio e 

Pennsylvania.  

As Figuras 8 e 9 apresentam a distribuição geográfica das empresas dos grupos de 

controle pelos estados dos Estados Unidos em comparação ao best track positions dos 

desastres naturais a eles referentes. 
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Figura 8 - Localização geográfica das empresas dos grupos de tratamento (vermelho) e a trajetória do Furacão 

Ike (2008).  

Fonte: Tropical Cyclone Report Hurricane Ike (National Hurricane Center, 2009) 

 

 

 
Figura 9 - Localização geográfica das empresas dos grupos de tratamento (vermelho) e a trajetória do Furacão 

Sandy (2012).  

Fonte: Tropical Cyclone Report Hurricane Sandy (National Hurricane Center, 2013) 

 

A avaliação sobre a qualidade dos dados e a representatividade da amostra passa por 

conhecer particularmente as características da principal variável: a doação corporativa. Para 

tanto, a Tabela 10 apresenta o sumário estatístico acerca da representatividade do total de 

empresas por estado-sede selecionadas que disponibilizaram dados sobre doações ou não em 

determinado ano. Ressalta-se que as empresas que apresentavam os demais dados sobre 

governança e características do board utilizadas não traziam os dados sobre doação, tiveram, 

portanto, de ser eliminadas do estudo, provocando uma redução significativa no número de 

empresas.  
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Tabela 10 

Estatísticas descritivas das doações organizacionais agrupadas por estado-sede 

Esta tabela apresenta a descrição estatística dos dados sobre Donations Total das 203 empresas presentes na 

amostra. As Doações são a soma das doações das empresas presentes nos respectivos estados-sede (Estado) e 

estão estimadas em bilhões de dólares. A médias anual e a mediana também estão estimadas em bilhões de 

dólares. O desvio padrão apresentado é a variação das doações no tempo, e os resultados originais consideram 

uma proporção de e-4. Todos os dados foram coletados na plataforma ESG Eikon Thomson Reuters, 

considerando um filtro das 5.000 maiores empresas que apresentavam dados sobre doações.  
 

 Estado No de empresas Doações Média Anual Mediana Desvio padrão 

1 Arizona 4 2,02 0,13 1,64 9,1 

2 Arkansas 1 10,17 0,68 5,12 50,3 

3 California 38 12,48 0,83 8,51 53,5 

4 Colorado 8 0,66 0,04 0,43 3,1 

5 Connecticut 6 0,38 0,03 0,25 1,7 

6 Delaware 1 0,00 0,00 - 0 

7 Florida 6 0,17 0,01 0,05 1,3 

8 Georgia 6 2,27 0,15 1,50 6,3 

9 Hawaii 2 0,02 0,00 - 0,1 

10 Idaho 1 0,00 0,00 - 0 

11 Illinois 23 7,01 0,47 4,29 31,3 

12 Indiana 6 6,75 0,45 4,38 20,1 

13 Iowa 3 0,13 0,01 0,06 0,9 

14 Kansas 1 0,00 0,00 - 0 

15 Kentucky 4 0,88 0,06 0,58 5,3 

16 Louisiana 1 0,17 0,01 0,15 0,6 

17 Maryland 7 0,58 0,04 0,56 2,8 

18 Massachusetts 6 4,11 0,27 2,32 17,4 

19 Michigan 9 1,59 0,11 1,03 5,8 

20 Minessota 13 4,62 0,31 2,38 20,9 

21 Missouri 3 0,16 0,01 0,13 0,8 

22 Nevada 6 0,41 0,03 0,37 2,4 

23 New Hampshire 1 16,24 1,08 9,79 47,9 

24 New Jersey 10 1,21 0,08 0,51 7,9 

25 New York 19 9,66 0,64 6,88 35,1 

26 North Carolina 2 0,63 0,04 0,32 2,3 

27 Ohio 9 0,38 0,03 0,27 2 

28 Oklahoma 3 0,24 0,02 0,18 1,3 
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29 Oregon 3 0,01 0,00 - 0,1 

30 Pennsylvania 12 4,61 0,31 4,46 24,5 

31 Rhode Island 3 0,87 0,06 0,74 4,5 

32 South Carolina 2 0,02 0,00 0,02 0,1 

33 South Dakota 1 0,00 0,00 - 0 

34 Tennessee 5 0,68 0,05 0,28 4,4 

35 Texas 23 10,33 0,69 7,80 43 

36 Utah 1 0,08 0,01 - 0,6 

37 Virginia 8 1,30 0,09 1,13 5,4 

38 Washington 2 0,12 0,01 0,05 0,7 

39 Wisconsin 3 0,10 0,01 0,10 0,4 

Fonte: ESG Eikon Thomson Reuters 

 

b. Grupo de controle 

Após definir o grupo de tratados, o próximo passo é realizar o pareamento entre os 

grupos de tratamento e controle por meio dos escores de propensão (probabilidades 

esperadas), dessa forma gerando uma situação contrafactual (Palmer-Jones, 2010). A 

metodologia do escore de propensão ou pareamento propõe que o viés de seleção pode ser 

minimizado quando os indivíduos tratados são comparados com elementos o mais parecido 

possíveis, tendo como base um conjunto de características comuns, analisadas no período de 

pré-tratamento. Caliendo e Kopeinig (2008) afirmam que o condicionamento ao vetor X ou ao 

escore de propensão P(X) assegura que os grupos de tratados e de controle se encontram 

dentro do mesmo intervalo, facilitando o emparelhamento entre tratamento e controle, 

evitando, assim, pareamentos inadequados.                                                                          

𝑃(𝑋) = 𝑃(𝑇 = 1|𝑋) = 𝐸(𝑇|𝑋)    (8) 

Onde T é a variável dummy que indica o tratamento e X o vetor multidimensional de 

características do pré-tratamento.  

Assim, o principal objetivo da aplicação do Propensity Score Matching neste estudo é 

gerar um “escore” igual ao da probabilidade de recebimento de tratamento, ou seja, considerar 

ambos tratados e não tratados a partir de um determinado conjunto de covariadas pré-

determinadas que possam identificar as semelhanças e possível elegibilidade de tal empresa 

para o grupo de controle (Cameron & Trivedi, 2005). Em princípio, qualquer estimação de 

regressão binária poderia ser utilizada para mensurar essa probabilidade, todavia regressões 

logísticas têm sido mais utilizadas para esse fim (Becker, Ichino, & Ichino, 2002).  
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As covariadas (Xi) inicialmente escolhidas para construção do Propensity Score 

Matching são as encontradas com graus de significância na primeira parte deste ensaio 

(Tabela 11) como sendo relacionadas à probabilidade de doação corporativa. São elas: Board 

Size, Independent Board Members e as de perfil da firma: Leverage, ROA-1. Além destas 

foram acrescentadas o tamanho (Size) e setor das empresas (Sector).  

Além disso, Rosembaum e Rubim (1983) apontam que a validade da abordagem do 

PSM requer que duas condições principais relacionadas aos grupos de tratamento e de 

controle sejam respeitadas. A primeira refere-se à hipótese de independência condicional 

(HIC), que implica que potenciais resultados, Yi, são independentes do tratamento, dado um 

conjunto de variáveis observáveis. Isto pode ser representado como:  

Yi = {T =1, 0} = TiX      (9) 

A segunda condição requer que o suporte comum (condição de sobreposição) seja 

imposto, isto é,  

0 <  P(Ti = 1 | (Xi)) < 1     (10) 

 Deste modo, a aplicação do DiD conjuntamente com o PSM pode ser expresso como: 

 

𝐷𝐷𝑖 = (𝑌𝑖,𝑡
𝑇 −  𝑌𝑖,𝑡−1

𝑇 ) −  ∑ 𝑤(𝑖, 𝑗)(𝑌𝑖,𝑡
𝐶 −  𝑌𝑖,𝑡−1

𝐶 )𝑗𝜖𝑐     (11) 

Sendo ω(i,j) o peso (utilizando PSM ou emparelhamento covariado), dado o j-ésimo 

indivíduo do controle pareado com o i-ésimo indivíduo tratado, t é momento final do 

tratamento, t-1 é o período de referência, e T e C indicam tratamento ou controle, 

respectivamente (Palmer-Jones, 2010). 

 

3.6  Resultados 

As características de governança, seja de países como de empresas, podem exercer um 

papel relevante para as tomadas de decisão, quando se refere ao tema de doações. Em se 

tratando do ambiente institucional, percebe-se que características como a presença de 

outsiders ou mesmo o tamanho do board podem constituir-se fatores determinantes, que 

contribuem para que as empresas sejam mais ou menos propensas à caridade.  Tais doações 

podem ainda ser influenciadas pela ocorrência de eventos exógenos, como aqueles 

ocasionados por mudanças climáticas, neste caso, os furacões. 

 Desta maneira, o comportamento das doações corporativas é analisado a partir de dois 

prismas: o primeiro analisa as associações das doações corporativas com características do 
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board; e o segundo, o comportamento de empresas de áreas afetadas em comparação com 

aquelas de áreas não afetadas por furacões. 

 

3.6.1 Análise Regressões OLS 

Os resultados apresentados pelas estimações com regressões OLS que buscam 

apresentar as associações entre doações corporativas e características do board, consideraram, 

no modelo, os efeitos fixos de ano, que neste caso tem o objetivo de garantir a 

heterogeneidade da amostra diante dos eventos macroeconômicos que a pudessem influenciar 

em determinado período de tempo, e os efeitos fixos de empresa, que procuravam garantir que 

as características particulares de cada empresa não interferissem significativamente nos 

resultados estimados pelas regressões.  

As estimações da primeira coluna, apresentadas na Tabela 11, ainda sem apresentar as 

variáveis de controle selecionadas, já prediziam certa influência do tamanho do board e da 

proporção de outsiders no volume de doações, confirmando os achados de  Jizi et al (2014), 

que  defendem que conselhos de administração mais independentes e maiores são os 

mecanismos internos de governança corporativa que promovem os interesses tanto dos 

acionistas quanto de outras partes interessadas, e buscam garantir uma maior responsabilidade 

social por parte da empresa, bem como aqueles de Bear, Rahman e Post (2010), Ducassy e 

Montandrau (2015), Jain e Jamali (2016), Kabongo, Chang e Li (2013), Marquis e Lee (2012) 

e Terjesen, Sealy e Singh (2009), Não foram encontradas, porém, associações entre a presença 

de mulheres no board e maiores doações por parte das empresas, rejeitando a hipótese 2, e 

contrariando os achados de Jia e Zhang (2015), que apontavam uma relação mais crítica e 

negativa da presença de mulheres no board e as doações corporativas da empresa.  

Os mesmos resultados foram confirmados na terceira estimação deste modelo, que já 

consideravam também as variáveis de controle: tamanho, alavancagem e retorno do ano e do 

ano anterior ao analisado. 

Tabela 11 

 Resultados das estimativas OLS 

Esta tabela apresenta o resultado das estimativas OLS do modelo apresentado. A variável de interesse Board 

Size2 pretende verificar a existência de um número máximo de pessoas no board que favoreça a propensão à 

caridade. A variável de controle ROA-1 apresenta o Retorno sobre os Ativos das firmas, defasados em um ano, 

para verificar se os resultados obtidos no ano anterior favoreceram a propensão à doação no ano seguinte. O 

modelo (1) da estimativa considera apenas as variáveis de interesse, as características de governança; o modelo 

(2), apenas as variáveis de controle, e o modelo (3), os dois conjuntos de variáveis. Os resultados originais 

consideram uma proporção de e-5, na apresentação retirados para facilitar a leitura e análise dos coeficientes 

estimados. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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(1) (2) (3) 

 
        

Board Size 19.0***  83.3*** 

 (5.46)  (5.28) 

Board Size 2 -2.69 

(1.85) 
 -2.11* 

(8.90) 

Independent Board Members 2.69***  3.21*** 

 (1.01)  (0.94) 

Female on Board -0.65  1.25 

 (1.99)  (1.84) 

Size  2.99 -11.9* 

  (10.0) (12.7) 

Leverage  -2.10** -1.95** 

  (0.88) (0.76) 

ROA  -187.00 -146.00 

  (847) (870) 

ROA t - 1  119*** 119*** 

  (392) (399) 

Constant -88.6 190 30.0 

 (113) (226) (250) 

    
R-Squared 0.15 0.31 0.19 

Efeito Fixo de ano SIM SIM SIM 

Efeito Fixo de empresa SIM SIM SIM 

Observations 1,719 1,724 1,708 

Number of ID 203 203 203 

Number of Years 15 15 15 

 

3.6.2 Endogeneidade e Testes de Robustez 

Tratando inicialmente da análise de dados em painel, devem-se observar as mesmas 

considerações de Hamilton e Nickerson (2003) utilizadas para o modelo do ensaio anterior. 

Ainda, seguindo as indicações de Harris, Petrovits e Yetman (2015), através da análise de 

medidas de governança, volume de doações e outras variáveis que capturem características de 

estrutura do board, há duas observações importantes a fazer em neste estudo:  

1. Os resultados apresentados pelo painel demonstram uma associação e não afirmam 

causalidade. 

2. As evidências encontradas não indicam que todas as organizações devem 

obrigatoriamente adotar todos os mecanismos de governança, alterar a estrutura de seu board, 

ou realizar maiores montantes de doações do que já realizam atualmente. 

 O que se observa são os benefícios de uma boa governança e de um comportamento 

caridoso, porém toda organização deve realizar uma cuidadosa análise custo-benefício ao 
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desenvolver sua estrutura de governança e realizar  suas ações de caridade. Mas suas 

implicações práticas devem interessar organizações, doadores e agentes reguladores. 

Note-se ainda que a variável que apresenta o retorno sobre os ativos, do ano anterior 

ao evento (ROA t-1), sugere que o fato de as empresas terem obtido bons resultados no ano 

anterior favorece a prática de maiores doações em seguida. 

 

3.6.3 Propensity Score Matching 

Diversas técnicas de pareamento estão disponíveis na literatura, porém, as técnicas 

mais frequentemente empregadas, e a serem utilizadas neste trabalho, seguindo Caliendo e 

Kopeinig (2008) e Cameron e Trivedi (2005), são as seguintes: nearest-neighbor matching, 

stratification method e kernel. 

A implementação do método PSM segue as etapas: 

Primeiramente, um modelo probit utilizando as covariáveis selecionadas para o 

pareamento é estimado. Os resultados seguem na Tabela12. 

Tabela 12 

 Resultados das estimativas Probit 

Esta tabela apresenta o resultado do modelo probit para o teste com as covariáveis. As estimações (1) e (4) 

consideram apenas as variáveis de tratamento, apresentando o resultado do t-test. As demais variáveis 

consideradas para o teste são de características do board e de perfil das firmas. As regressões (3) e (7) 

consideram apenas as variáveis de perfil da firma. A variável Size está em base logarítmica. A variável ROA-1 

defasada foi escolhida por ter apresentado maior efeito sobre a variável de interesse no modelo analisado 

anteriormente. Para o furacão Ike (2008) o grupo de tratamento (TREAT_IKE) é definido pelos estados de 

Arkansas, Louisiana, Ohio, Tennessee e Texas e para o furacão Sandy (2012) estão no grupo de tratamento 

(TREAT_SANDY) as empresas de Connecticut, New Jersey, New York, Ohio e Pennsylvania. Os resultados 

originais consideram uma proporção de e-4, na apresentação retirados para facilitar a leitura e análise dos 

coeficientes estimados. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

  Furacão Ike Furacão Sandy 

 (1) (2) (3) (4) (5) (7) 

              

TREAT_IKE 22.1** 35.4*** 32.9***    

 (9.62) (10.3) (10.1)    
TREAT_SANDY    -8.75 -13.7 -13.6 

    (8.39) (9.03) (8.91) 

Sector  -6.35-05**   -7.24-04**  

  (2.91-05)   (2.90-04)  
Board Size  0.73   0.33  

  (1.70)   (1.71)  
Female on Board  0.42   0.34  

  (0.44)   (0.44)  
Independent Board 

Members  0.21   0.23  

  (0.35)   (0.36)  
Size  -40.3*** -39.1***  -38.2*** -37.3*** 
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  (5.02) (4.90)  (4.99) (4.87) 

ROA_1  232*** 227***  220*** 217*** 

  (60.4) (59.9)  (60.5) (60.0) 

lnTotalDebt  14.1*** 14.1***  14.5*** 14.5*** 

  (3.95) (3.90)  (4.05) (4.00) 

lnTotalEquity  25.2*** 25.4***  24.8*** 24.8*** 

  (4.65) (4.55)  (4.69) (4.58) 

       
Constant 31.2*** 32.0 37.4 36.9*** -2.03 9.28 

 (3.89) (80.6) (75.1) (4.08) (80.1) (74.8) 

       
Observations 1,720 1,608 1,623 1,720 1,608 1,623 

R-squared 0.003 0.050 0.049 0.001 0.045 0.044 

 

A Tabela 12 propôs verificar as características de seleção dos grupos e sua influência 

na explicação da variável de interesse, as doações corporativas. 

Em segundo lugar, verificaram-se as propriedades de balanceamento dos dados, 

testando se os grupos de tratamento e de comparação têm a mesma distribuição (média) dos 

escores de propensão e das variáveis dentro dos agrupamentos do escore de propensão. Vários 

testes foram realizados para que se alcançasse um conjunto de covariáveis que fornecesse um 

resultado mais robusto para as estimações. Assim, para que fossem satisfeitas tais 

propriedades de balanceamento dos grupos, o matching foi realizado com as covariáveis 

Sector e Size. Já o furacão Sandy, necessitou que se acrescentasse a variável ROA-1 para 

alcançar a satisfação da mesma propriedade. Os resultados do psmatch2, utilizando o STATA, 

seguem na Figura 10 que representa o resultado gráfico do matching para ambos os eventos. 

 

Figura 10 – Psgraph do PSM gerado para os eventos Furacão Sandy e Ike 
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Em terceiro lugar, estimaram-se as equações de correspondência, usando a restrição de 

suporte comum, de maneira a garantir que as correspondências sejam formadas apenas onde a 

distribuição da densidade dos escores de propensão se sobrepõe entre os grupos de tratamento 

e controle. Seguem os gráficos (Figuras 11) que reprentam as densidades antes e após o 

matching realizado.  

Figura 11 – Densidade antes e após o pareamento dos eventos Furacão Sandy e Ike 

 

Subsequentemente, realizaram-se os testes com diversas técnicas de escore de 

propensão para optar, entre as técnicas de pareamento, por aquela que obteve os melhores 

resultados. 

A primeira técnica de pareamento corresponde ao nearest-neighbor matching, que 

seleciona, através do cálculo da distância euclidiana entre os escores de propensão dos dois 

indivíduos (tratados e não tratados) para cada empresa do grupo tratado, o número mais 

próximo de “vizinhos” não participantes (Cameron & Trivedi, 2005). Como uma extensão 
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desta técnica, pode também aplicar-se uma distância predefinida através de um calibre 

(caliper). Esta extensão do nearest-neighbor matching define para cada empresa do grupo 

tratado uma outra não tratada com um escore de propensão estimado dentro do caliper r pré 

definido pelo modelo.  

A segunda técnica é a stratification matching. Esta técnica consiste em dividir o espaço 

de variação do escore de propensão em intervalos de tal modo que cada um desses os 

indivíduos tratados e controlados tenham, em média, o mesmo escore de propensão. Assim, é 

computada a diferença entre os resultados médios dos indivíduos tratados e controlados, para 

cada intervalo que contenha simultaneamente elementos tratados e controlados (Becker & 

Ichino, 2002). 

Santos et al. (2016) advertem a possibilidade de que algumas observações do grupo de 

não tratados eventualmente sejam descartadas durante o pareamento, o que pode ser um 

problema quando a amostra é pequena. Como alternativa, Heckman, Ichimura e  Todd (1998) 

propuseram estimar o efeito do tratamento sobre a população tratada através da ponderação da 

variável de interesse, considerando todos os indivíduos dos grupos de tratados e não tratados 

por meio de uma regressão não paramétrica conhecida por Nadaraya-Watson na qual os 

escore de propensão são usados como pesos. Essa abordagem ficou conhecida como 

estimador de emparelhamento kernel.  

Heckman et al. (1998) afirmam ainda que a abordagem kernel tem a vantagem de evitar 

pressupostos de forma funcional para as equações de resultado na estimativa de ATET e 

podem estimar isso em valores específicos de X, porém há a desvantagem de que, se X é de 

alta dimensionalidade, o número de correspondências pode se tornar muito pequeno.  

Tabela 13 

 Resultados das técnicas de pareamento 

Esta tabela apresenta os resultados das três técnicas de pareamento analisadas para execução do PSM para ambs 

os eventos analisados. A estimativa nearest-neighbor considerou o valor de n=3. Os resultados originais 

consideram uma proporção de e-3, na apresentação retirados para facilitar a leitura e a análise dos coeficientes 

estimados. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 Sandy Ike 

 

Nearest-

neighbor 
Kernel Stratification 

Nearest-

neighbor 
Kernel Stratification 

attnd -1.63   2.50   

 (0.99)   (1.66)   

attk  -0.91   2.36**  

  (1.26)   (0.921)  

atts   -0.93   1.92 

   (0.90)   (1.21) 

Observations 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
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Diante dos resultados, optou-se pela utilização da técnica kernel para ambos os eventos. 

Com o pareamento, balanceamento e verificação da densidade de cada um dos eventos, busca-

se um equilíbrio que satisfaça a construção de um grupo de controle capaz de permitir a 

comparação através do estimador Diff-in-diff, uma vez que a combinação dos dois métodos se 

dá para que sejam reduzidos os vieses de seleção amostral e, na medida do possível, 

garantidos como sendo comparáveis os grupos estabelecidos. 

 

3.6.4 Combinação PSM e Diff in Diff 

Segundo Blundell e Dias (2000), se os dados disponíveis estiverem num formato 

longitudinal ou repetido, diferenças-em-diferenças (diff-in-diffs) podem fornecer uma 

estimativa mais robusta do impacto do tratamento. Assim, ao analisar as principais catástrofes 

climáticas, em número de mortes e prejuízos causados, foi considerado o período de 2003 a 

2017 para estudo os dois seguintes eventos externos: Furacão Ike, em 2008 e Furacão Sandy, 

em 2012, após a definição dos grupos de controle através do pareamento de kernel. 

O pressuposto de tendências paralelas afirma que, observando os grupos de tratamento 

e o controle e seus níveis de resultado antes do início do tratamento, suas tendências nos 

resultados de pós-tratamento tenderiam a continuar análogas. Com isso, o pressuposto implica 

que, sem o efeito gerado pelo tratamento, espera-se que os resultados para ambos os grupos se 

manteriam na mesma taxa. 

A Figura 12 apresenta os gráficos de tendências paralelas para os dois eventos 

analisados. 

 (A)         (B) 

Figura 12 - Tendências paralelas entre Grupo de Tratamento e Grupo de controle.  

Nota: Esta figura evidencia as tendências dos dois eventos estudados (3) Furacão Ike e (4) Furacão Sandy. Os 

grupos considerados foram aqueles apresentados na Tabela 11. 
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 Os resultados apresentados na Tabela 14 para os dois eventos apontam para uma 

observação importante: mesmo em se tratando de dois furacões ocorridos em um mesmo país 

em um intervalo menor do que cinco anos de diferença entre eles, os eventos devem ser 

tomados como únicos, pois exigem uma observação particular de suas características para sua 

melhor compreensão. 

Tabela 14 

 Resultados DiD 

 

Esta tabela apresenta os resultados da análise Diff-in-Diff para ambos os eventos. DiD é a variável de interesse 

que verifica se para as empresas afetadas pelo desastre o volume de doações apresentou características diferentes 

em relação ao grupo não afetado no período selecionado. A variável Year mostra se o volume de doações 

realizado por todas as empresas naquele período (2008 para Ike e 2012 para Sandy) apresentou características 

diferentes dos demais anos. As covariáveis consideradas nas análises (2) diferem apenas pela ROA_1 

considerada apenas para o modelo referente ao furacão Sandy, conforme indicado pelos testes de balanceamento. 

As outras covariáveis são size, que é o logaritimo natura de total revenue e sector, indicado pelo NAICS. As 

colunas de número (1) estimam o DiD sem as variáveis de controle. As (2) as incluem, e a coluna Kernel analisa 

os grupos ponderados por esta técnica. Os resultados originais consideram uma proporção de e-3, na 

apresentação retirados para facilitar a leitura e a análise dos coeficientes estimados. Os erros-padrão robustos 

entre parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

 Diff-in-diffs: Ike (2008) Diff-in-diffs: Sandy (2012) 

 (1) (2) Kernel (1) (2) Kernel 

DiD -8.88** -8.59** -8.29** -1.04 -1.18 -1.24 

 (3.91) (3.90) (4.17) (2.86) (2.85) (2.93) 

Year (2008) -4.74*** -4.73*** -4.14    

 (1.56) (1.55) (3.07)    

TREAT_IKE 2.79*** 2.83*** 2.81***    

 (0.99) (1.01) (1.01)    

Year (2012)    -7.15-04 -0.171 0.195 

    (1.40) (1.40) (2.32) 

TREAT_SANDY    -0.775 -0.612 -0.445 

    (0.882) (0.885) (0.781) 

Controls No Yes No No Yes No 

Constant 2.81*** 21.1*** 2.79*** 3.69*** 9.9*** 3.36*** 

 (0.40) (6.86) (0.712) (0.42) (6.86) (0.55) 

       
Observations 1,720 1,720 1,690 1,720 1,713 1,663 

R-squared 0.009 0.016 0.006 0.001 0.010 0.001 

 

Considerando essa premissa, o teste realizado com as empresas afetadas pelo Furacão 

Ike, considerando o PSM kernel, sugeriu que para cada 1 ponto de aumento nas doações do 

grupo de controle, o percentual de doações do grupo de tratamento diminui em 8.29-3 pontos 

percentuais no mesmo período. Vale ressaltar que um dos motivos que pode ter influenciado 

esse resultado é o fato de o desastre financeiro de 2008 ter ocorrido nos Estados Unidos no 

mesmo período em que houve a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers.  
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Lawrence (2009) aponta que, ao contrário da maioria dos desastres naturais ou 

humanitários, o impacto da crise econômica de 2008 não estava vinculado a tempo ou a lugar 

e afetou tanto doadores como aqueles que precisavam de ajuda.  

A Figura 13 apresenta em destaque (eixo vertical) o ano de 2008 e a relação entre as 

doações corporativas e o PIB per capita dos Estados Unidos. É possível verificar uma queda 

substancial nas doações corporativas no referido ano, apresentando maior volatilidade e queda 

do que o próprio PIB. 

 
Figura 13 - Doações Corporativas x PIB per capita US  

Fonte: Giving USA (2017) 

Nota: Esta figura evidencia o impacto da crise financeira nas doações corporativas, particularmente no ano de 

2008, ano do evento Furacão Ike. 

 

Já por ocasião do furacão Sandy (2012), não foram encontradas evidências de que as 

empresas afetadas por ele doaram mais ou menos do que as demais, consideradas em seu 

grupo de controle, naquele ano.  

 

 

3.6.5  Endogeneidade e Testes de robustez 

Quanto aos testes de robustez para a estimação do DiD, os mais comumente utilizados 

são: Parallel trends, Falsification test e Placebo test (Bowen, Fresard, & Taillard, 2016). 

Neste estudo são abordados três tipos de testes de robustez para verificar os resultados 



65 
 

 
 

encontrados pelas estimações: período anterior-posterior ao evento, grupos “falsos” ou não 

afetados pelo tratamento; e variáveis de interesse supostamente não afetadas pelo evento.   

 

a. Placebo Test para períodos anterior e posterior ao evento exógeno 

O primeiro teste realizado foi para observar a diferença no volume de doações 

realizadas pelas empresas do grupo de tratamento e controle, considerando o período anterior 

ao evento exógeno analisado. Isto significa que, se o DiD apresenta significância também para 

os anos anteriores ao ano do evento que está sendo analisado, não é possível afirmar que o 

volume de doações realizadas pelas empresas da região afetada é diferente naquele ano por 

causa do evento exógeno ocorrido. 

  Os resultados que seguem na Tabela 15 indicam que somente nos anos considerados 

para os eventos exógenos – 2008 para o Furacão Ike e 2012 para o Furacão Sandy – a 

diferença entre os grupos sugeriu que as empresas afetadas tiveram níveis de doação distintos. 

 

Tabela 15 

Testes de Falsificação para períodos anteriores ao evento furacão Ike 

Esta tabela apresenta estimações para DiD e Time, considerando o comportamento das doações corporativas nos 

dois anos anteriores e dois anos posteriores ao evento furacão Ike. DiD é a variável de interesse que verifica se 

para as empresas afetadas pelo desastre o volume de doações apresentou características diferentes em relação ao 

grupo não afetado no período selecionado. Time mostra se o volume de doações realizado por todas as empresas 

no período selecionado apresentou características diferentes dos demais anos. Foram estimados DiD e Time em 

2006-2007, e 2009-2010. As variáveis de controle consideradas foram as mesmas utilizadas para a regressão do 

DiD no ano de 2008, size e sector. Os resultados em pares (2), (4), (6) e (8) correspondem à estimação com as 

covariáveis, enquanto as ímpares (1), (3), (5) e (7) não as consideram. Os resultados originais consideram uma 

proporção de e-3, na apresentação retirados para facilitar a leitura e a análise dos coeficientes estimados. Os 

erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  

 

 2006 2007 2009 2010 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

         
TREAT_IKE 2.85* 2.81* 2.93* 2.83* 2.95* 2.93* 1.77 1.71 

 (1.68) (1.66) (1.69) (1.65) (1.73) (1.73) (1.23) (1.22) 

Year (2006) -0.10 0.38       

 (1.05) (0.93)       
DiD (2006) -1.38 -1.69       

 (3.46) (3.30)       
Year (2007)   0.63 -0.27     

   (1.95) (2.28)     
DiD (2007)   -3.06 -1.77     

   (3.20) (3.10)     
Year (2009)     -0.272 2.72-05   

     (1.40) (1.91)   
DiD (2009)     -2.15 -2.59   

     (2.93) (3.28)   
Year (2010)       -1.19** -1.44 



66 
 

 
 

       (0.56) (0.95) 

DiD (2010)       13.6 13.6 

       (15.5) (15.4) 

Controls Yes Yes No Yes No Yes No Yes 

         
Constant 2.53*** 12.6** 2.50*** 12.4** 2.54*** 12.7** 2.64*** 14.2** 

 (0.41) (4.93) (0.41) (4.93) (0.42) (4.99) (0.44) (5.60) 

         
Observations 498 498 498 498 498 498 498 498 

R-squared 0.006 0.026 0.006 0.026 0.006 0.026 0.020 0.040 

 

 Os resultados deste primeiro teste confirmaram que, apenas para o ano do evento de 

2008, o DiD apresentou grau de significância diante dos grupos e critérios estabelecidos para 

a estimação, confirmando seus achados. Ressalta-se ainda que, desde o ano de 2006 até o ano 

de 2009, o grupo formado pelas empresas do grupo tratado vem apresentando doações 

positivas superiores ao grupo de controle. 

 

Tabela 16 

Testes de Falsificação para períodos anteriores ao evento furacão Sandy 

Esta tabela apresenta estimações para DiD e Time, considerando o comportamento das doações corporativas nos 

dois anos anteriores e dois anos posteriores ao evento furacão Sandy. DiD é a variável de interesse que verifica 

se para as empresas afetadas pelo desastre o volume de doações apresentou características diferentes em relação 

ao grupo não afetado no período selecionado. Time mostra se o volume de doações realizado por todas as 

empresas no período selecionado apresentou características diferentes dos demais anos. Foram estimados DiD e 

Time em 2010-2011, e 2013-2014. As variáveis de controle consideradas foram as mesmas utilizadas para a 

regressão do DiD no ano de 2012, size, sector e roa-1. Os resultados em pares (2), (4), (6) e (8) correspondem à 

estimação com as covariáveis, enquanto as ímpares (1), (3), (5) e (7) não as consideram. Os resultados originais 

consideram uma proporção de e-3, na apresentação retirados para facilitar a leitura e a análise dos coeficientes 

estimados. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  

 

 2010 2011 2013 2014 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

         
TREAT_SANDY -0.78 -1.14 -0.55 -0.84 -0.78 -1.05 -0.839 -0.99 

 (1.08) (0.82) (1.08) (0.86) (1.07) (0.88) (1.07) (0.88) 

Year (2010) -2.48*** -2.44***       

 (0.50) (0.81)       
DiD (2010) 1.62 2.05*       

 (1.18) (1.13)       
Year (2011)   0.07 0.22     

   (2.13) (2.12)     
DiD (2011)   -1.23 -1.51     

   (2.36) (2.48)     
Year (2013)     -0.22 -2.63***   

     (1.17) (0.73)   
DiD (2013)     -0.82 1.20   

     (1.55) (1.38)   
Year (2014)       -0.60 -1.51** 
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       (0.90) (0.74) 

DiD (2014)       -0.36 0.21 

       (1.38) (1.42) 

Controls No Yes No Yes No Yes No Yes 

Constant 3.64*** 42.6 3.45*** 42.6 3.71*** 43.2 3.75*** 42.9 

 (0.46) (26.4) (0.44) (26.5) (0.40) (26.7) (0.41) (26.7) 

         
Observations 687 687 687 687 1,720 687 1,720 687 

R-squared 0.002 0.028 0.001 0.027 0.001 0.029 0.001 0.028 

 

Apesar de não ter sido encontrada significância para o evento furacão Sandy, uma 

avaliação dos períodos bem como do comportamento de doações das empresas do grupo 

tratado durante os anos anteriores e posteriores ao evento pode auxiliar na explicação e no 

entendimento da falta de resultados que comprovem o efeito do evento nas doações. Os 

resultados deste teste revelaram um comportamento ao longo dos quatro anos 

significativamente menor em relação ao grupo de controle. Apenas no ano de 2010 a variável 

indicativa do DiD apresentou resultados positivo em comparação ao restante da amostra, que 

diminuiu seu volume de doações em 0.002 pontos percentuais.  

 

b. Falsification Test para grupos de tratamento “falsos” 

Ponderando que a escolha dos grupos de tratamento considera apenas as empresas de 

estados afetados pelo desastre, o diff-in-diff, se estimado com um grupo de empresas 

supostamente não afetadas, não deverá apresentar resultado significativo. A Tabela 17 

apresenta um segundo teste que deseja confirmar os resultados obtidos pela estimação, 

analisando se, naquele ano, as empresas não afetadas pelo furacão não doaram mais do que as 

afetadas. Para tanto, foram realizados os testes no mesmo ano, porém com grupos de 

tratamento falsos. Os resultados não foram significativos para grupos falsos, confirmando os 

achados anteriores. 

Tabela 17 

 Testes de Falsificação para grupos de tratamento falsos. 

Esta tabela apresenta estimações para DiD e Time, considerando grupos de tratamento falsos, ou localizados em 

estados não afetados pelo desastre. DiD é a variável de interesse que verifica se para as empresas afetadas pelo 

desastre o volume de doações apresentou características diferentes entre os dois grupos (tratamento e controle) 

no período selecionado. Time mostra se o volume de doações realizado por todas as empresas no período 

selecionado apresentou características diferentes dos demais anos. O número de ID corresponde ao número de 

estados-sede selecionados para os testes.  Para o Furacão Ike, foram selecionadas as empresas dos estados: 

Arizona, Califórnia, Iowa, Michigan e Missouri, totalizando 60 empresas. Para o Furacão Sandy, foram 

selecionadas as empresas dos estados: Ohio, Tennessee, Texas, Louisiana e Washington, totalizando 60 

empresas.  Os resultados originais consideram uma proporção de e-4, na apresentação retirados para facilitar a 

leitura e análise dos coeficientes estimados. Os erros-padrão robustos entre parênteses indicam *** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1 

 



68 
 

 
 

  Ike (2008) Sandy (2012) 

 FALSE FALSE 

      

DiD 2.63 1.90 

 (9.09) (4.25) 

Time -9.34* 4.21 

 (5.34) (3.43) 

Constant 2.12*** 19.4*** 

 (4.59) (3.54) 

R-Squared 0.23 0.02 

Observations 116 120 

Number of ID 9 10 

 

c. Variável não afetada pelo tratamento 

Ponderando que a escolha dos grupos de tratamento considera apenas as empresas de 

estados afetados pelo desastre, o diff-in-diff, se estimado com uma outra variável dependente, 

supostamente não afetada pelo evento, não deverá apresentar resultado significativo. A Tabela 

18 apresenta um segundo teste que deseja confirmar os resultados obtidos pela estimação, 

analisando se, naquele ano, as variáveis Female on board e Board size sofreram algum 

impacto. Para tanto, foram realizados os testes no mesmo ano, porém com outras variáveis de 

interesse. Os resultados não foram significativos para outras variáveis, confirmando os 

achados anteriores. 

Tabela 18 

 Testes de Falsificação para características não afetadas pelo evento 

Esta tabela apresenta estimações para DiD e Time, considerando variáveis de interesse supostamente não 

afetadas pelo tratamento. Neste teste foi considerado apenas o evento furacão Ike. As variáveis são Y1: Board 

size e Y2: Female on board DiD é a variável de interesse que verifica se para as empresas afetadas pelo desastre 

outras características que não as doações poderiam ter apresentado resultados que tornassem o modelo suspeito 

de viés. Os controles são size e sector. Os resultados originais consideram uma proporção de e-1, na 

apresentação retirados para facilitar a leitura e análise dos coeficientes estimados. Os erros-padrão robustos entre 

parênteses indicam *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  Y1 Y2 

  (1) (2) (1) (2) 

Year 2008 0.29 0.13 -0.61 -1.03 

 (0.75) (0.61) (2.98) (2.78) 

DiD 0.29 0.10 0.26 -0.28 

 (0.88) (0.74) (3.55) (3.18) 

TREAT_IKE -0.40* -0.40** -3.41* -3.39** 

 (0.22) (0.17) (1.82) (1.52) 

Controls No Yes No Yes 

Constant 11.92*** -1.59 21.12*** -18.59 

 (0.16) (1.61) (1.760) (14.29) 

     
Observations 498 498 498 498 

R-squared 0.012 0.179 0.035 0.101 
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 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É esperada a potencialidade e a contribuição de pesquisas recentes, ao redor do 

mundo, sobre a importância e o benefício das atitudes chamadas de “caridade”, atualmente, 

atingindo tanto pessoas físicas como empresas. Ao fazer uma observação atenta, ainda que 

parcial, sobre a literatura mais recente a respeito do tema, verifica-se rapidamente que o 

assunto é de crescente interesse internacional. O que, porém, também igualmente se verifica é 

o grau de imaturidade nos processos tanto de elaboração quanto de aplicação das mesmas 

“práticas de boa governança” nas instituições sem fins lucrativos, ou “de caridade”, 

responsáveis, muitas vezes, pela intermediação entre doadores e beneficiários (Hyndman & 

McDonnell, 2009), que por si deveriam apresentar postura exemplar (Sinclair, Hooper & 

Ayoub, 2013).  

Verifica-se, portanto, que os principais resultados sugerem que a população de países 

que convivem com maiores níveis de corrupção, instabilidade política e violência, incluindo o 

terrorismo, é a mais propensa a ajudar estranhos, enquanto a doação de tempo voluntário é 

favorecida nos países cujo governo se mostra capaz de formular e implementar políticas e 

regulamentos sólidos que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado. Já as 

doações em dinheiro são mais frequentes em ambientes onde há percepção da qualidade dos 

serviços públicos e credibilidade no compromisso do governo com tais políticas. 

Nota-se que as pessoas se sentem inibidas a realizar quaisquer das práticas de 

caridade, se percebem que tanto o governo como as organizações tentem a  favorecer seus  

próprios interesses e  não realizam um sério trabalho neste sentido. Ridzuan, Noor, Saleh, 

Bahron e Irpan (2016) apontam que a capacidade do potencial interessado para acessar 

informações específicas da organização sobre as operações da organização sem fins lucrativos 

aparece em suas pesquisas como sendo importante para a decisão de doação.  

Destacam-se os trabalhos realizados por algumas instituições, principalmente nos 

países onde a prática da caridade está mais amadurecida e consolidada pelos anos – como 

Estados Unidos, Reino Unido e Singapura – que incentivam o crescimento da governança na 

caridade, promovendo ações que valorizem a educação para a transparência e o 

monitoramento por parte daqueles que se sentem impelidos a auxiliar na busca por soluções 

dos problemas mais urgentes da sociedade. 

 Vê-se confirmada a afirmativa de que aqueles que sentem pessoalmente a necessidade 

de acolhida se tornam também os mais capazes de acolher. Neste ponto, considera-se que, em 

pesquisas futuras, é interessante investigar mais profundamente o tema da migração 
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involuntária e o impacto da governança e propensão à caridade nos países que vivenciam, em 

particular, esta urgência. 

Já como característica específica da propensão à doação em dinheiro, nota-se a 

necessidade de um ambiente mais bem regulamentado, tanto por parte do governo, quanto das 

próprias organizações que recebem estas doações. Os países que mais se empenham na 

regulamentação desse tipo de transação, oferecendo um perfil mais detalhado de quem recebe 

o benefício, da atividade a que se compromete, e promovem o trabalho de forma séria, 

atingem melhores resultados neste sentido. Por fim, observa-se a necessidade de uma maior 

integridade judicial que favoreça particularmente formas de trabalho voluntário, pois a 

segurança de contratos e o próprio cumprimento das leis relativas à sua prática podem 

favorecer que um maior número de pessoas se engaje nestas atividades. 

Em termos de caridade nas empresas, verificadas pelo volume de suas doações, e sua 

associação a características de governança, os resultados de um primeiro momento de análise 

apresentaram uma relação positiva entre tamanho do board e presença de outsiders e a 

propensão das empresas a realizarem doações, e apontaram a presença de mulheres no board 

como uma hipótese nula. 

Vale ponderar que, para que a hipótese que considera a presença de mulheres no board 

se confirme e encontre relação com as teorias acerca da governança que a propõe, é preciso 

considerar, em futuras pesquisas, o cruzamento dos dados do número de mulheres como 

CEOs, ou demais cargos da alta administração, com aqueles das doações corporativas (Bond, 

Harrigan & Slaughter, 2014). 

Já mediante o episódio de desastres naturais, fator de grande impacto econômico e 

social, e considerando que têm aumentado em frequência e severidade, principalmente devido 

às mudanças climáticas, vê-se delinear uma relação específica e particular de cada  evento em 

relação à prática de doações corporativas, já que, se para o Furacão Ike o movimento de 

doações foi negativo, para o furacão Sandy não apresentou resultado significativo. Cabe ainda 

uma análise mais detalhada delas acerca de suas características de governança. 

Futuras pesquisas apontam para um desenvolvimento das práticas de governança que 

se referem tanto a tópicos e padrões internacionais, quanto aos benefícios gerados pelas 

isenções e deduções relativas a estas práticas (Schizer, 2017), o que leva a uma reflexão sobre 

a sincera motivação e o significado de uma relação gratuidade-caridade. Tal motivação pode 

abrir um caminho para pesquisas recentes em relação à relação religião-caridade, como, de 

fato, já vem se concretizando (Brister, Litton, Lynn & Tippens, 2016; Gutsche, 2017). 
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Além disso, mereceria destaque, ainda, em futuras pesquisas, a outra ponta do 

processo, ou seja, as organizações sem fins lucrativos que recebem e administram o montante 

doado, bem como a análise global das associações entre os fatores de governança praticados 

por elas e sua propensão a receber doações, haja vista sua transparência e eficiência na 

aplicação de tais recursos. Apesar de possuírem características diferentes, a exigência de 

transparência é a mesma, ou até maior (Reddy, Locke & Fauzi, 2013).  

Por fim, o próprio levantamento de fundos de caridade é um esforço caro. Enquanto 

uma instituição de caridade média gasta de 5 a 25% de suas doações em atividades de 

angariação de fundos, incluindo mala direta, telemarketing, solicitações de porta a porta e 

pessoal, Name-Correa e Yildirim (2013) consideram como ótima a estratégia de angariação de 

fundos calculada a partir das preferências dos doadores, dos rendimentos e dos custos de 

solicitação. A avaliação custo-benefício para a adoção das práticas de boa governança, nestas 

organizações, é também um ponto a ser discutido e abordado em futuras pesquisas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A  

Classificação dos Países – Estatística Descritiva 

Esta tabela apresenta a descrição sumária dos dados de cada uma das variáveis consideradas, no modelo, como variáveis dependentes: Helping a Stranger, Donating Money e 

Volunteering Time, e divulgadas anualmente pelo CAF (Charities Aid Foundation) através do índice World Giving Index. A definição das classificações dos países por região 

baseia-se principalmente nas regiões usadas para fins administrativos também pelo Banco Mundial. Para a classificação dos países por renda, as economias de baixa renda são 

definidas como aquelas com um PIB per capita, calculado usando o método Atlas do Banco Mundial, de US $ 995 ou menos em 2017; economias de renda média baixa são 

aquelas com um PIB per capita entre US $ 996 e US $ 3.895; as economias de renda média alta são aquelas com um PIB per capita entre US $ 3.896 e US $ 12.055; 

economias de alta renda são aquelas com um PIB per capita de US $ 12.056 ou mais. Já para os índices dos três comportamentos apresentados foi considerado o período de 

2010 a 2016.  

  
  Ajuda a um estranho Doação em dinheiro Tempo voluntário 

Classificação dos Países por Região Média Máximo Mínimo DesvPad Média Máximo Mínimo DesvPad Média Máximo Mínimo DesvPad 

  Leste Asiático & Pacífico 42,92 65,67 29,67 11,87 30,73 70,33 11 23,81 15,81 37 4,33 12,22 

  Europe & Central Asia 42,97 66,83 26 9,9 30,68 77,17 4,33 20,19 19,59 47,5 5 10,8 

  América Latina e Caribe 48,34 64,33 32,33 9,6 26,29 48,33 13,33 8,77 22,52 40,67 8,17 10 

  Oriente Médio e Norte da África 50,15 64,33 40 9,65 24,81 51,33 12,67 12,62 14,6 26,17 5,67 7,94 

  América do Norte 65,42 73,5 57,33 11,43 64,25 66 62,5 2,47 41,58 42,83 40,33 1,77 

  Sul Asiático 46,42 53,5 32,17 8,63 39,19 72,83 15 21,41 19,5 36,17 11 9,28 

  África Subsaariana 50,38 65,33 28,17 11,92 24,1 42,5 9,83 9,12 20,59 30,5 4,83 7,93 

Classificação dos Países por Renda 
            

  Alta Renda 45,58 26 73,5 10,72 29,99 4,33 77,17 18,44 19,877 4,33 47,5 11,08 

  Baixa Renda 49,25 65,33 28,17 11,02 28,41 72,83 9,83 14,89 20,2778 36,17 4,83 8,11 

  Renda Média-Baixa 46,29 73,5 26 10,69 29,61 77,17 4,33 17,16 19,933 47,5 4,83 10,33 

  Renda Média-Alta 46,13 73,5 26 10,75 29,4 77,17 4,33 17,18 19,762 47,5 4,33 10,4 

Fonte: World Giving Index (2010-2016) 
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APÊNDICE B 

 Sumário Estatístico das variáveis utilizadas – Nível País 

Esta tabela apresenta o sumário estatístico das variáveis utilizadas, no primeiro ensaio, referentes aos países. N significa o número de observações (país-ano) presentes na 

amostra. Os valores relativos a CAF Total, Ajuda a um estranho, Doação em dinheiro e Tempo voluntário consideram as observações de todos os 93 países da amostra. As 

variáveis do WGI (World Governance Index): Voz e Prestação de Contas; Eficácia Governamental; Estabilidade Política; Qualidade Regulatória; Estado de Direito e Controle 

de Corrupção, bem como Transparência (Corruption Perception Index), Estado de Conflito (Global Peace Index) e Gastos com Defesa (Military Expenditure), igualmente 

consideram a totalidade da amostra.  A descrição de cada uma das variáveis, bem como sua fonte, se encontra na Tabela 1, no corpo do texto.  

 

Variável N Média Desv Pad Min Max 

CAF Total 558 31.99 11.55 12 64 

Ajuda a um estranho 558 46.41 13.09 11 120 

Doação em dinheiro 558 29.63 18.75 3 87 

Tempo voluntário 558 19.97 11.15 3 72 

      

Transparência 558 4.51 1.99 1.10 9.50 

Voz e Prestação de Contas 558 0.13 0.89 -1.86 1.72 

Eficácia Governamental 558 0.17 0.91 -1.74 2.26 

Estabilidade Política 558 -0.15 0.92 -2.81 1.49 

Qualidade Regulatória 558 0.25 0.87 -2.06 1.97 

Estado de Direito 558 0.08 0.97 -1.94 2.12 

Controle de Corrupção 558 0.04 0.98 -1.63 2.45 

Estado de Conflito 558 1.98 0.46 1.15 3.44 

Gastos com Defesa 558 0.16 1.39 0.004 13.81 

População 558 6.27e+07 1.94e+08 2.33 1.37e+09 

PIB 558 6.51e+11 2.00e+12 3.99e+09 1.80e+13 

Fonte: CAF; WGI; CPI; SIPRI; Visionofhumanity.org; WorldBank. 
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APÊNDICE C 

Tabela de apresentação dos Países e sua Religiosidade 

Esta tabela apresenta a lista de países presentes na amostra, e informações sobre religiosidade dos países. A coluna Religiosidade se refere aos dados do World Value Survey, 

Wave 6 (2010-2014). Os dados descrevem o resultado percentual da população que respondeu ao questionário aplicado pela pesquisa em que a religião é um fator muito 

importante em suas vidas. A pesquisa é realizada a cada cinco anos, por isso foi utilizada a versão mais atual disponível. Os dados sobre a porcentagem dos grupos religiosos 

presentes em cada país da amostra (% Religiões), foi coletado do site da CIA - Central Intelligence Agency, com referência ao ano de 2016.  

ID País Religiosidade % Religiões 

1 Afeganistão 92,00 Muslim 99.7% (Sunni 84.7 - 89.7%, Shia 10 - 15%), other 0.3% (2009 est.) 

2 Albânia 15,00 
Muslim 56.7%, Roman Catholic 10%, Orthodox 6.8%, atheist 2.5%, Bektashi (a Sufi order) 2.1%, other 5.7%, unspecified 

16.2% 

3 Argentina 43,00 nominally Roman Catholic 92% (less than 20% practicing), Protestant 2%, Jewish 2%, other 4% 

4 Armênia 53,00 Armenian Apostolic 92.6%, Evangelical 1%, other 2.4%, none 1.1%, unspecified 2.9% (2011 est.) 

5 Austrália 18,00 

Protestant 23.1% (Anglican 13.3%, Uniting Church 3.7%, Presbyterian and Reformed 2.3%, Baptist 1.5%, Pentecostal 1.1%, 

Lutheran .7%, other Protestant .5%), Roman Catholic 22.6%, other Christian 4.2%, Muslim 2.6%, Buddhist 2.4%, Orthodox 

2.3% (Eastern Orthodox 2.1%, Oriental Orthodox .2%), Hindu 1.9%, other 1.3%, none 30.1%, unspecified 9.6% (2016 est.) 

6 Áustria 12,00 
Catholic 73.8% (includes Roman Catholic 73.6%, other Catholic 0.2%), Protestant 4.9%, Muslim 4.2%, Orthodox 2.2%, other 

0.8% (includes other Christian), none 12%, unspecified 2% (2001 est.) 

7 Azerbaijão 38,00 Muslim 96.9% (predominantly Shia), Christian 3%, other <0.1, unaffiliated <0.1 (2010 est.) 

8 Bangladesh 80,00 Muslim 89.1%, Hindu 10%, other 0.9% (includes Buddhist, Christian) (2013 est.) 

9 Belarus 21,00 Orthodox 48.3%, Catholic 7.1%, other 3.5%, non-believers 41.1% (2011 est.) 

10 Bélgica 11,00 
Roman Catholic 50%, Protestant and other Christian 2.5%, Muslim 5%, Jewish 0.4%, Buddhist 0.3%, atheist 9.2%, none 

32.6% (2009 est.) 

11 Bolívia 71,00 Roman Catholic 76.8%, Evangelical and Pentecostal 8.1%, Protestant 7.9%, other 1.7%, none 5.5% (2012 est.) 

12 
Bósnia e 

Herzegovina 
54,00 

Muslim 50.7%, Orthodox 30.7%, Roman Catholic 15.2%, atheist 0.8%, agnostic 0.3%, other 1.2%, undeclared/no answer 1.1% 

(2013 est.) 

13 Botsuana 71,00 
Christian 79.1%, Badimo 4.1%, other 1.4% (includes Baha'i, Hindu, Muslim, Rastafarian), none 15.2%, unspecified 0.3% 

(2011 est.) 

14 Brasil 72,00 

Roman Catholic 64.6%, other Catholic 0.4%, Protestant 22.2% (includes Adventist 6.5%, Assembly of God 2.0%, Christian 

Congregation of Brazil 1.2%, Universal Kingdom of God 1.0%, other Protestant 11.5%), other Christian 0.7%, Spiritist 2.2%, 

other 1.4%, none 8%, unspecified 0.4% (2010 est.) 

15 Bulgária 19,00 
Eastern Orthodox 59.4%, Muslim 7.8%, other (including Catholic, Protestant, Armenian Apostolic Orthodox, and Jewish) 

1.7%, none 3.7%, unspecified 27.4% (2011 est.) 

16 Camarões 90,00 
Roman Catholic 38.4%, Protestant 26.3%, other Christian 4.5%, Muslim 20.9%, animist 5.6%, other 1%, non-believer 3.2% 

(2005 est.) 

17 Canadá 27,00 Catholic 39% (includes Roman Catholic 38.8%, other Catholic .2%), Protestant 20.3% (includes United Church 6.1%, 
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Anglican 5%, Baptist 1.9%, Lutheran 1.5%, Pentecostal 1.5%, Presbyterian 1.4%, other Protestant 2.9%), Orthodox 1.6%, 

other Christian 6.3%, Muslim 3.2%, Hindu 1.5%, Sikh 1.4%, Buddhist 1.1%, Jewish 1%, other 0.6%, none 23.9% (2011 est.) 

18 Chile 41,00 
Roman Catholic 66.7%, Evangelical or Protestant 16.4%, Jehovah's Witness 1%, other 3.4%, none 11.5%, unspecified 1.1% 

(2012 est.) 

19 China 3,00 
Buddhist 18.2%, Christian 5.1%, Muslim 1.8%, folk religion 21.9%, Hindu < 0.1%, Jewish < 0.1%, other 0.7% (includes 

Daoist (Taoist)), unaffiliated 52.2% 

20 Colômbia 77,00 
Roman Catholic 79%, Protestant 14% (includes Pentecostal 6%, mainline Protestant 2%, other 6%), other 2%, unspecified 5% 

(2014 est.) 

21 Costa Rica 76,00 
Roman Catholic 71.8%, Evangelical and Pentecostal 12.3%, other Protestant 2.6%, Jehovah's Witness 0.5%, other 2.4%, none 

10.4% (2016 est.) 

22 Croácia 42,00 Roman Catholic 86.3%, Orthodox 4.4%, Muslim 1.5%, other 1.5%, unspecified 2.5%, not religious or atheist 3.8% (2011 est.) 

23 Chipre - 
Orthodox Christian 89.1%, Roman Catholic 2.9%, Protestant/Anglican 2%, Muslim 1.8%, Buddhist 1%, other (includes 

Maronite, Armenian Church, Hindu) 1.4%, unknown 1.1%, none/atheist 0.6% 

24 República Checa 7,00 
Roman Catholic 10.4%, Protestant (includes Czech Brethren and Hussite) 1.1%, other and unspecified 54%, none 34.5% (2011 

est.) 

25 
Congo 

(Brazzaville) 
- 

Roman Catholic 33.1%, Awakening Churches/Christian Revival 22.3%, Protestant 19.9%, Salutiste 2.2%, Muslim 1.6%, 

Kimbanguiste 1.5%, other 8.1%, none 11.3% (2010 est.) 

26 Dinamarca 9,00 
Evangelical Lutheran (official) 76%, Muslim 4%, other (denominations of less than 1% each, includes Roman Catholic, 

Jehovah's Witness, Serbian Orthodox Christian, Jewish, Baptist, and Buddhist) 20% (2017 est.) 

27 
República 

Dominicana 
78,00 Roman Catholic 95%, other 5% 

28 Equador 76,00 
Roman Catholic 74%, Evangelical 10.4%, Jehovah's Witness 1.2%, other 6.4% (includes Mormon Buddhist, Jewish, 

Spiritualist, Muslim, Hindu, indigenous religions, African American religions, Pentecostal), atheist 7.9%, agnostic 0.1% 

29 Egito 72,00 
Muslim (predominantly Sunni) 90%, Christian (majority Coptic Orthodox, other Christians include Armenian Apostolic, 

Catholic, Maronite, Orthodox, and Anglican) 10% (2015 est.) 

30 El Salvador 85,00 Roman Catholic 50%, Protestant 36%, other 2%, none 12% (2014 est.) 

31 Estônia 6,00 
Lutheran 9.9%, Orthodox 16.2%, other Christian (including Methodist, Seventh-Day Adventist, Roman Catholic, Pentecostal) 

2.2%, other 0.9%, none 54.1%, unspecified 16.7% (2011 est.) 

32 Finlândia 10,00 Lutheran 70.9%, Greek Orthodox 1.1%, other 1.7%, unspecified 26.3% (2017 est.) 

33 França 11,00 
Christian (overwhelmingly Roman Catholic) 63-66%, Muslim 7-9%, Buddhist 0.5-0.75%, Jewish 0.5-0.75%, other 0.5-1.0%, 

none 23-28% (2015 est.) 

34 Geórgia 51,00 
Orthodox (official) 83.4%, Muslim 10.7%, Armenian Apostolic 2.9%, other 1.2% (includes Catholic, Jehovah's Witness, 

Yazidi, Protestant, Jewish), none 0.5%, unspecified/no answer 1.2% (2014 est.) 

35 Alemanha 10,00 
Roman Catholic 29%, Protestant 27%, Muslim 4.4%, Orthodox Christian 1.9%, other 1.7%, none or members of unrecorded 

religious groups 36% (2015 est.) 

36 Gana 89,00 
Christian 71.2% (Pentecostal/Charismatic 28.3%, Protestant 18.4%, Catholic 13.1%, other 11.4%), Muslim 17.6%, traditional 

5.2%, other 0.8%, none 5.2% (2010 est.) 

37 Grécia 56,00 Greek Orthodox (official) 81-90%, Muslim 2%, other 3%, none 4-15%, unspecified 1% (2015 est.) 
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38 Guatemala 89,00 Roman Catholic, Protestant, indigenous Maya beliefs 

39 Honduras 90,00 Roman Catholic 46%, Protestant 41%, atheist 1%, other 2%, none 9% (2014 est.) 

40 Hungria 14,00 
Roman Catholic 37.2%, Calvinist 11.6%, Lutheran 2.2%, Greek Catholic 1.8%, other 1.9%, none 18.2%, unspecified 27.2% 

(2011 est.) 

41 Índia 80,00 Hindu 79.8%, Muslim 14.2%, Christian 2.3%, Sikh 1.7%, other and unspecified 2% (2011 est.) 

42 Indonésia 93,00 
Muslim 87.2%, Protestant 7%, Roman Catholic 2.9%, Hindu 1.7%, other 0.9% (includes Buddhist and Confucian), unspecified 

0.4% (2010 est.) 

43 Iraque 82,00 
Muslim (official) 95-98% (Shia 64-69%, Sunni 29-34%), Christian 1% (includes Catholic, Orthodox, Protestant, Assyrian 

Church of the East), other 1-4% 

44 Irlanda 22,00 
Roman Catholic 78.3%, Church of Ireland 2.7%, other Christian 1.6%, Orthodox 1.3%, Muslim 1.3%, other 2.4%, none 9.8%, 

unspecified 2.6% (2016 est.) 

45 Israel 36,00 Jewish 74.7%, Muslim 17.7%, Christian 2%, Druze 1.6%, other 4% (2016 est.) 

46 Itália 21,00 
Christian 80% (overwhelmingly Roman Catholic with very small groups of Jehovah's Witnesses and Protestants), Muslim 

(about 800,000 to 1 million), atheist and agnostic 20% 

47 Jordânia 85,00 

Muslim 97.2% (official; predominantly Sunni), Christian 2.2% (majority Greek Orthodox, but some Greek and Roman 

Catholics, Syrian Orthodox, Coptic Orthodox, Armenian Orthodox, and Protestant denominations), Buddhist 0.4%, Hindu 

0.1%, Jewish <0.1, folk religionist <0.1, unaffiliated <0.1, other <0.1 (2010 est.) 

48 Cazaquistão 22,00 Muslim 70.2%, Christian 26.2% (mainly Russian Orthodox), other 0.2%, atheist 2.8%, unspecified 0.5% (2009 est.) 

49 Quênia 87,00 
Christian 83% (Protestant 47.7%, Catholic 23.4%, other Christian 11.9%), Muslim 11.2%, Traditionalists 1.7%, other 1.6%, 

none 2.4%, unspecified 0.2% (2009 est.) 

50 Letônia 11,00 Lutheran 19.6%, Orthodox 15.3%, other Christian 1%, other 0.4%, unspecified 63.7% (2006) 

51 Líbano 57,00 
Muslim 57.7% (28.7% Sunni, 28.4% Shia, smaller percentages of Alawites and Ismailis), Christian 36.2% (Maronite Catholics 

are the largest Christian group), Druze 5.2%, very small numbers of Jews, Baha'is, Buddhists, Hindus, and Mormons 

52 Lituânia 16,00 
Roman Catholic 77.2%, Russian Orthodox 4.1%, Old Believer 0.8%, Evangelical Lutheran 0.6%, Evangelical Reformist 0.2%, 

other (including Sunni Muslim, Jewish, Greek Catholic, and Karaite) 0.8%, none 6.1%, unspecified 10.1% (2011 est.) 

53 Madagáscar - Christian, indigenous religionist, Muslim 

54 Malaui - 
Protestant 27.2% (includes Church of Central Africa Presbyterian 17.7%, Seventh Day Adventist/Baptist 6.9%, Anglican 

2.6%), Catholic 18.4%, other Christian 41%, Muslim 12.1%, other 0.3%, none 1% (2015-16 est.) 

55 Malásia 77,00 
Muslim (official) 61.3%, Buddhist 19.8%, Christian 9.2%, Hindu 6.3%, Confucianism, Taoism, other traditional Chinese 

religions 1.3%, other 0.4%, none 0.8%, unspecified 1% (2010 est.) 

56 Mali 94,00 Muslim 94.8%, Christian 2.4%, Animist 2%, none 0.5%, unspecified 0.3% (2009 est.) 

57 México 45,00 
Roman Catholic 82.7%, Pentecostal 1.6%, Jehovah's Witness 1.4%, other Evangelical Churches 5%, other 1.9%, none 4.7%, 

unspecified 2.7% (2010 est.) 

58 Mongólia - Buddhist 53%, Muslim 3%, Shamanist 2.9%, Christian 2.2%, other 0.4%, none 38.6% (2010 est.) 

59 Montenegro - Orthodox 72.1%, Muslim 19.1%, Catholic 3.4%, atheist 1.2%, other 1.5%, unspecified 2.6% (2011 est.) 

60 Marrocos 91,00 
Muslim 99% (official; virtually all Sunni, <0.1% Shia), other 1% (includes Christian, Jewish, and Baha'i); note - Jewish about 

6,000 (2010 est.) 

61 Nepal - Hindu 81.3%, Buddhist 9%, Muslim 4.4%, Kirant 3.1%, Christian 1.4%, other 0.5%, unspecified 0.2% (2011 est.) 
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62 Países Baixos 20,00 
Roman Catholic 23.7%, Protestant 15.5% (includes Dutch Reformed 6.5%, Protestant Church of The Netherlands 5.7%, 

Calvinist 3.3%), Islam 4.9%, other 5.7% (includes Hindu, Buddhist, Jewish), none 50.1% (2015 est.) 

63 Nova Zelândia - 

Christian 44.3% (Catholic 11.6%, Anglican 10.8%, Presbyterian and Congregational 7.8%, Methodist, 2.4%, Pentecostal 1.8%, 

other 9.9%), Hindu 2.1%, Buddhist 1.4%, Maori Christian 1.3%, Islam 1.1%, other religion 1.4% (includes Judaism, 

Spiritualism and New Age religions, Baha'i, Asian religions other than Buddhism), no religion 38.5%, not stated or 

unidentified 8.2%, objected to answering 4.1% 

64 Nicarágua 88,00 Roman Catholic 50%, Evangelical 33.2%, other 2.9%, unspecified 13.2%, none 0.7% (2017 est.) 

65 Nigéria 88,00 Muslim 50%, Christian 40%, indigenous beliefs 10% 

66 Paquistão 94,00 Muslim (official) 96.4% (Sunni 85-90%, Shia 10-15%), other (includes Christian and Hindu) 3.6% (2010 est.) 

67 Paraguai 56,00 Roman Catholic 89.6%, Protestant 6.2%, other Christian 1.1%, other or unspecified 1.9%, none 1.1% (2002 census) 

68 Peru 73,00 
Roman Catholic 60%, other Christian 14.6% (includes evangelical 11.1%, other 3.5%), other 0.3%, none 4%, unspecified 

21.1% (2017 est.) 

69 Filipinas 91,00 
Catholic 82.9% (Roman Catholic 80.9%, Aglipayan 2%), Muslim 5%, Evangelical 2.8%, Iglesia ni Kristo 2.3%, other 

Christian 4.5%, other 1.8%, unspecified 0.6%, none 0.1% (2000 census) 

70 Polônia 30,00 

Catholic 87.2% (includes Roman Catholic 86.9% and Greek Catholic, Armenian Catholic, and Byzantine-Slavic Catholic .3%), 

Orthodox 1.3% (almost all are Polish Autocephalous Orthodox), Protestant 0.4% (mainly Augsburg Evangelical and 

Pentacostal), other 0.4% (includes Jehovah's Witness, Buddhist, Hare Krishna, Gaudiya Vaishnavism, Muslim, Jewish, 

Mormon), unspecified 10.8% (2012 est.) 

71 Portugal 36,00 Roman Catholic 81%, other Christian 3.3%, other (includes Jewish, Muslim, other) 0.6%, none 6.8%, unspecified 8.3% 

72 Romania 50,00 
Eastern Orthodox (including all sub-denominations) 81.9%, Protestant (various denominations including Reformed and 

Pentecostal) 6.4%, Roman Catholic 4.3%, other (includes Muslim) 0.9%, none or atheist 0.2%, unspecified 6.3% (2011 est.) 

73 Federação Russa 16,00 Russian Orthodox 15-20%, Muslim 10-15%, other Christian 2% (2006 est.) 

74 Ruanda 90,00 
Protestant 49.5% (includes Adventist 11.8% and other Protestant 37.7%), Roman Catholic 43.7%, Muslim 2%, other 0.9% 

(includes Jehovah's Witness), none 2.5%, unspecified 1.3% (2012 est.) 

75 Arábia Saudita - 
Muslim (official; citizens are 85-90% Sunni and 10-15% Shia), other (includes Eastern Orthodox, Protestant, Roman Catholic, 

Jewish, Hindu, Buddhist, and Sikh) (2012 est.) 

76 Senegal 98,00 Muslim 95.9% (most adhere to one of the four main Sufi brotherhoods), Christian 4.1% (mostly Roman Catholic) (2017 est.) 

77 Sérvia 34,00 
Orthodox 84.6%, Catholic 5%, Muslim 3.1%, Protestant 1%, atheist 1.1%, other 0.8% (includes agnostics, other Christians, 

Eastern religionists, Jewish), undeclared or unknown 4.5% 

78 Eslováquia 23,00 Roman Catholic 62%, Protestant 8.2%, Greek Catholic 3.8%, other or unspecified 12.5%, none 13.4% (2011 est.) 

79 Eslovênia  Catholic 57.8%, Muslim 2.4%, Orthodox 2.3%, other Christian 0.9%, unaffiliated 3.5%, other or unspecified 23%, none 10.1% 

(2002 census) 

80 Espanha 22,00 Roman Catholic 67.8%, atheist 9.1%, other 2.2%, non-believer 18.4%, unspecified 2.5% (2016 est.) 

81 Sri Lanka - Buddhist (official) 70.2%, Hindu 12.6%, Muslim 9.7%, Roman Catholic 6.1%, other Christian 1.3%, other 0.05% (2012 est.) 

82 Suécia 10,00 
Church of Sweden (Lutheran) 63.5%, other (includes Roman Catholic, Orthodox, Baptist, Muslim, Jewish, and Buddhist) 

8.1%, none or unspecified 28.4% (2015 est.) 

83 Tailândia - Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other <.1%, none <.1% (2015 est.) 

84 Antiga República - Macedonian Orthodox 64.8%, Muslim 33.3%, other Christian 0.4%, other and unspecified 1.5% (2002 est.) 
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Jugoslava da 

Macedónia 

85 Tunísia 78,00 Muslim (official; Sunni) 99.1%, other (includes Christian, Jewish, Shia Muslim, and Baha'i) 1% 

86 Uganda 86,00 
Protestant 45.1% (Anglican 32.0%, Pentecostal/Born Again/Evangelical 11.1%, Seventh Day Adventist 1.7%, Baptist .3%), 

Roman Catholic 39.3%, Muslim 13.7%, other 1.6%, none 0.2% (2014 est.) 

87 Ucrânia 23,00 

Orthodox (includes Ukrainian Autocephalous Orthodox (UAOC), Ukrainian Orthodox - Kyiv Patriarchate (UOC-KP), 

Ukrainian Orthodox - Moscow Patriarchate (UOC-MP)), Ukrainian Greek Catholic, Roman Catholic, Protestant, Muslim, 

Jewish 

88 Reino Unido 10,00 
Christian (includes Anglican, Roman Catholic, Presbyterian, Methodist) 59.5%, Muslim 4.4%, Hindu 1.3%, other 2%, 

unspecified 7.2%, none 25.7% (2011 est.) 

89 
República Unida 

da Tanzânia 
- Christian 61.4%, Muslim 35.2%, folk religion 1.8%, other 0.2%, unaffiliated 1.4% 

90 
Estados Unidos 

da America 
53,00 

Protestant 46.5%, Roman Catholic 20.8%, Jewish 1.9%, Mormon 1.6%, other Christian 0.9%, Muslim 0.9%, Jehovah's 

Witness 0.8%, Buddhist 0.7%, Hindu 0.7%, other 1.8%, unaffiliated 22.8%, don't know/refused 0.6% (2014 est.) 

91 Uruguai 29,00 
Roman Catholic 47.1%, non-Catholic Christians 11.1%, nondenominational 23.2%, Jewish 0.3%, atheist or agnostic 17.2%, 

other 1.1% (2006 est.) 

92 Zâmbia 91,00 Protestant 75.3%, Roman Catholic 20.2%, other 2.7% (includes Muslim Buddhist, Hindu, and Baha'i), none 1.8% (2010 est.) 

93 Zimbábue - 
Protestant 74.8% (includes Apostolic 37.5%, Pentecostal 21.8%, other 15.5%), Roman Catholic 7.3%, other Christian 5.3%, 

traditional 1.5%, Muslim 0.5%, other 0.1%, none 10.5% (2015 est.) 

  Fonte: WVS - World Value Survey, 2014; CIA - The world factbook, 2016. 
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APÊNDICE D 

Correlograma das variáveis utilizadas – Nível País 

Esta tabela apresenta as correlações entre as diversas variáveis dependentes, de interesse e de controle, utilizadas no ensaio, referentes aos países. A descrição 

de cada uma das variáveis, bem como sua fonte, se encontra na Tabela 1, no corpo do texto. A variável Doações (Total) se refere ao CAF Total, ou seja, à 

soma das médias dos três comportamentos de doação: Ajuda a um estranho, Doação em dinheiro e Tempo voluntário para os 93 países da amostra, no período 

estudado de 2010 a 2016. 

  Doações  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Ajuda a um Estranho 0.70***              

Doação em Dinheiro 0.85*** 0.35***             

Tempo Voluntário 0.80*** 0.50*** 0.54***           
 

Transparência 0.32*** 0.14*** 0.37*** 0.17***          
 

Voz e Prestação de Contas 0.38*** 0.11** 0.48*** 0.23*** 0.56***          
Eficácia Governamental 0.41*** 0.08* 0.55*** 0.22*** 0.63*** 0.82***         
Estabilidade Política 0.24*** 0.02 0.31*** 0.18*** 0.50*** 0.73*** 0.74***        
Qualidade Regulatória 0.39*** 0.09* 0.54*** 0.19*** 0.59*** 0.82*** 0.93*** 0.72***       
Estado de Direito 0.43*** 0.13*** 0.56*** 0.23*** 0.64*** 0.83*** 0.96*** 0.76*** 0.93***      
Controle de Corrupção 0.44*** 0.15*** 0.56*** 0.25*** 0.65*** 0.81*** 0.93*** 0.75*** 0.89*** 0.95***     
Estado de Conflito -0.22*** -0.01 -0.33*** -0.11** -0.45*** -0.71*** -0.68*** -0.87*** -0.67*** -0.73*** -0.70***    
Gastos com Defesa -0.08* 0.04 -0.08* 0.18*** -0.04 -0.30*** -0.03 -0.26*** -0.07*** -0.05*** -0.08*** 0.34***   

lnPopulação 0.12** 0.12** 0.07* 0.11** -0.05 -0.22*** -0.15*** -0.39*** -0.22*** -0.17*** -0.21*** 0.30*** 0.10**  

lnPIB 0.33*** 0.04 0.47*** 0.15*** 0.49*** 0.67*** 0.82*** 0.62*** 0.77*** 0.77*** 0.74*** -0.51*** 0.07** -0.14*** 
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APÊNDICE E 

Sumário Estatístico anual das variáveis utilizadas – Nível Empresa 

Esta tabela apresenta descrição estatística anual das variáveis de interesse relacionadas às características do Board, utilizadas no ensaio referente às empresas.  

Da plataforma ESG Eikon Thomson Reuters, os dados foram selecionados de acordo com sua disponibilidade e, feitos os seguintes filtros: selecionada a 

opção Country Headquarter:  EUA, e filtrando as primeiras 5.000 firmas em termos de Total Revenue. 

 

  Mulheres no Board Tamanho do Board Independência do Board 

Ano 
Número de 

empresas 
Média (%) Mediana 

Desvio 

Padrão* 
Média (%) Mediana 

Desvio 

Padrão 
Média (% 

Outsiders) 
Mediana 

Desvio 

Padrão 

2017 1640 16,52 16,67 10,8 9,39 9,00 2,20 78,65 81,82 13,49 

2016 1374 15,79 14,29 10,7 9,48 9,00 2,28 78,19 81,82 14,20 

2015 833 16,75 15,38 30,0 10,16 10,00 2,17 79,53 81,82 13,62 

2014 806 16,16 14,29 29,5 10,24 10,00 2,27 80,22 83,33 12,41 

2013 796 15,40 13,33 29,4 10,24 10,00 2,32 79,45 83,33 13,17 

2012 787 14,60 12,50 29,2 10,20 10,00 2,38 78,90 81,82 13,42 

2011 762 14,35 12,50 28,9 10,24 10,00 2,43 78,21 81,82 13,20 

2010 718 14,17 12,50 28,1 10,27 10,00 2,40 78,31 81,82 13,55 

2009 623 14,21 12,50 26,3 10,38 10,00 2,52 78,90 82,35 13,44 

2008 481 14,58 12,50 23,2 10,69 11,00 2,43 78,60 81,82 12,38 

2007 456 14,51 12,50 22,6 10,65 11,00 2,35 79,31 81,82 14,22 

2006 426 13,97 12,50 21,9 10,51 10,00 2,26 77,79 80,00 13,70 

2005 362 13,66 11,11 20,4 10,55 10,00 2,48 76,86 80,00 14,09 

2004 277 12,47 11,11 8,50 10,92 11,00 2,52 68,25 75,00 17,47 

2003 185 11,35 11,11 07,60 10,81 11,00 2,57 51,77 57,14 31,26 

Média 701,73 14,57 13 21,80 10 10 2,38 76,02 15,01 14,91 

Fonte: ESG Eikon Thomson Reuters       
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APÊNDICE F 

Lista de empresas e estados presentes na amostra 

Lista de empresas presentes na amostra em ordem alfabética. Os países da amostra foram selecionados da plataforma ESG Eikon Thomson Reuters, através do 

aplicativo Screener, e de acordo com a disponibilidade de dados, foram feitos os seguintes filtros: selecionada a opção Country Headquarter:  EUA, e 

filtrando as primeiras 5000 firmas em termos de Total Revenue. 
 

1 3M Co Minessota 

2 Abbott Laboratories Illinois 

3 AbbVie Inc Illinois 

4 Adobe Systems Inc California 

5 Advance Auto Parts Inc Virginia 

6 Advanced Micro Devices Inc California 

7 Aetna Inc Connecticut 

8 Aflac Inc Georgia 

9 Agilent Technologies Inc California 

10 Air Products and Chemicals Inc Pennsylvania 

11 AK Steel Holding Corp Ohio 

12 Alliance Data Systems Corp Texas 

13 Alliant Energy Corp Wisconsin 

14 Altria Group Inc Virginia 

15 Ameren Corp Missouri 

16 American Airlines Group Inc Texas 

17 American Electric Power Company Inc Ohio 

18 American Express Co New York 

19 Applied Materials Inc California 

20 Arconic Inc Pennsylvania 

21 Ashland Global Holdings Inc Kentucky 

22 AT&T Inc Texas 

23 Autodesk Inc California 

24 Avangrid Inc Connecticut 

25 Avery Dennison Corp California 

26 Avnet Inc Arizona 

27 AVX Corp South Carolina 

28 Baker Hughes A GE Co Texas 

29 Ball Corp Colorado 

30 Baxter International Inc Illinois 

31 Becton Dickinson and Co New Jersey 

32 Biogen Inc Massachusetts 

33 Boeing Co Texas 

34 Boston Scientific Corp Massachusetts 

35 Brown-Forman Corp Kentucky 

36 C R Bard Inc New Jersey 

37 Cabot Corp Massachusetts 

38 Campbell Soup Co New Jersey 

39 Carmax Inc Virginia 

40 Caterpillar Inc Illinois 

41 CBRE Group Inc California 

42 CenterPoint Energy Inc Texas 

43 CF Industries Holdings Inc Illinois 

44 Chesapeake Energy Corp Oklahoma 

 
Empresa Estado-Sede Empresa Estado-Sede 
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45 Chevron Corp California 

46 Cigna Corp Pennsylvania 

47 Citrix Systems Inc California 

48 Clorox Co California 

49 CME Group Inc Illinois 

50 CMS Energy Corp Michigan 

51 CNO Financial Group Inc Indiana 

52 Coca-Cola Co Georgia 

53 Cognizant Technology Solutions Corp New Jersey 

54 Colgate-Palmolive Co New York 

55 Compass Minerals International Inc Kansas 

56 Conagra Brands Inc Nebraska 

57 ConocoPhillips Texas 

58 CONSOL Energy Inc Pennsylvania 

59 Consolidated Edison Inc New York 

60 Covanta Holding Corp New Jersey 

61 CSX Corp Florida 

62 Cummins Inc Indiana 

63 CVS Health Corp Rhode Island 

64 Deckers Outdoor Corp California 

65 Deere & Co Illinois 

66 Delta Air Lines Inc North Carolina 

67 Deluxe Corp Minessota 

68 Dominion Energy Inc Virginia 

69 Donaldson Company Inc Minessota 

70 Dow Chemical Co Michigan 

71 DTE Energy Co Michigan 

72 Duke Energy Corp North Carolina 

73 Eastman Chemical Co Tennessee 

74 Ecolab Inc Minessota 

75 Edison International California 

76 Edwards Lifesciences Corp California 

77 Emergent BioSolutions Inc Maryland 

78 Entergy Corp Louisiana 

79 EQT Corp Pennsylvania 

80 Equinix Inc California 

81 Eversource Energy Connecticut 

82 Exelon Corp Illinois 

83 Exxon Mobil Corp Texas 

84 FedEx Corp Tennessee 

85 Ford Motor Co New York 

86 Forest City Realty Trust Inc Ohio 

87 Freeport-McMoRan Inc Arizona 

88 Gap Inc California 

89 General Electric Co Massachusetts 

90 General Mills Inc Minessota 

91 General Motors Co Michigan 

92 GGP Inc Illinois 

93 Graco Inc Minessota 

94 Halyard Health Inc Georgia 

95 Hanover Insurance Group Inc Massachusetts 

96 Hartford Financial Services Group Inc Connecticut 

97 Hasbro Inc Rhode Island 

98 Hawaiian Electric Industries Inc Hawaii 

99 Hershey Co Pennsylvania 

100 Hess Corp New York 
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101 HollyFrontier Corp Texas 

102 Hormel Foods Corp Minessota 

103 HP Inc California 

104 Humana Inc Kentucky 

105 Illinois Tool Works Inc Illinois 

106 Intel Corp California 

107 International Business Machines Corp New York 

108 International Paper Co Tennessee 

109 Jones Lang LaSalle Inc Illinois 

110 KBR Inc Texas 

111 Kellogg Co Michigan 

112 Kimberly-Clark Corp Texas 

113 Lam Research Corp California 

114 Legg Mason Inc Maryland 

115 Leidos Holdings Inc Virginia 

116 LifePoint Health Inc Tennessee 

117 Lincoln Electric Holdings Inc Ohio 

118 Lincoln National Corp Indiana? 

119 Lockheed Martin Corp Maryland 

120 Macy's Inc New York 

121 Marathon Oil Corp Texas 

122 Marriott International Inc Maryland 

123 Marriott Vacations Worldwide Corp Florida 

124 Marsh & McLennan Companies Inc New York 

125 Matson Inc Hawaii 

126 McCormick & Company Inc Illinois 

127 McDonald's Corp Illinois 

128 McKesson Corp California 

129 MetLife Inc New York 

130 MGM Resorts International Nevada 

131 Molson Coors Brewing Co Colorado 

132 Mondelez International Inc Illinois 

133 Moody's Corp New York 

134 Mosaic Co Minessota 

135 Motorola Solutions Inc Illinois 

136 Myriad Genetics Inc Utah 

137 Newfield Exploration Co Texas 

138 Newmont Mining Corp Colorado 

139 NextEra Energy Inc Florida 

140 NiSource Inc Indiana 

141 Noble Energy Inc Texas 

142 Nordson Corp Ohio 

143 Norfolk Southern Corp Virginia 

144 Northrop Grumman Corp Virginia 

145 NRG Energy Inc New York 

146 Occidental Petroleum Corp Texas 

147 ONEOK Inc Oklahoma 

148 Oshkosh Corp Wisconsin 

149 Parker-Hannifin Corp Ohio 

150 Peabody Energy Corp Missouri 

151 PepsiCo Inc New York 

152 PG&E Corp California 

153 Philip Morris International Inc New York 

154 Phillips 66 Texas 

155 Pinnacle West Capital Corp Arizona 

156 PPG Industries Inc Pennsylvania 
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157 PPL Corp Pennsylvania 

158 Praxair Inc Connecticut 

159 Principal Financial Group Inc Iowa 

160 Prologis Inc California 

161 Prudential Financial Inc New Jersey 

162 PVH Corp New York 

163 Quest Diagnostics Inc New Jersey 

164 Raymond James Financial Inc Florida 

165 Realogy Holdings Corp New Jersey 

166 Resmed Inc California 

167 Rockwell Automation Inc Wisconsin 

168 Rockwell Collins Inc Iowa 

169 S&P Global Inc New York 

170 Scotts Miracle-Gro Co Ohio 

171 Sempra Energy California 

172 Shake Shack Inc New York 

173 Sherwin-Williams Co Ohio 

174 SM Energy Co Colorado 

175 Sonoco Products Co South Carolina 

176 Southern Co California 

177 Southern Copper Corp Arizona 

178 Southwest Airlines Co Texas 

179 Southwestern Energy Co Texas 

180 Spire Inc Missouri 

181 Staples Inc Massachusetts 

182 Steelcase Inc Michigan 

183 Stryker Corp Michigan 

184 Symantec Corp California 

185 T. Rowe Price Group Inc Maryland 

186 Target Corp Minessota 

187 Texas Instruments Inc Texas 

188 Textron Inc Rhode Island 

189 Tiffany & Co New York 

190 Union Pacific Corp Nebraska 

191 United Continental Holdings Inc Illinois 

192 United Parcel Service Inc Georgia 

193 UnitedHealth Group Inc Minessota 

194 Unum Group Tennessee 

195 Varian Medical Systems Inc California 

196 W W Grainger Inc Illinois 

197 Waste Management Inc Texas 

198 Weyerhaeuser Co Washington 

199 Workday Inc California 

200 Wyndham Worldwide Corp New Jersey 

201 Xcel Energy Inc Minessota 

202 Xerox Corp Connecticut 

203 Yum! Brands Inc Kentucky 

Fonte: ESG Eikon Thomson Reuters       
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APÊNDICE H 

Principais saídas dos resultados no Stata 

1. OLS Ajuda a um estranho com controles 
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2. OLS Doação em dinheiro  com controles 
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3. OLS Tempo voluntário  com controles 
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4. OLS Ajuda a um estranho e Religiosidade com controles 
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5. OLS Doação em dinheiro e Religiosidade com controles 
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6. OLS Tempo voluntário e Religiosidade com controles 
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7. OLS Doações e Características do Board com controles 
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8. PSM Ike - Grupos 
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9. PSM Ike - Probit 
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10. PSM Ike - Balanceamento 

 

                          



107 
 

 
 

11. DiD Ike  
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12. DiD Sandy 

 


