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RESUMO 

 

PORTO, Luciano. Cultura empresarial: uma informação referencial sobre as companhias 

abertas. 2020. 116f. Relatório Técnico (Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos 

Sociais) – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, 

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2020. 

 

Esta pesquisa demonstra a relevância da cultura empresarial e do seu reconhecimento, no 

Brasil e no exterior, na teoria e na prática empresarial. Contudo, o nosso estudo empírico 

verificou que essa relevância não se reflete nos formulários dos principais documentos 

periódicos que as companhias abertas brasileiras devem apresentar ao órgão regulador, ou no 

conteúdo preenchido por uma amostra das principais companhias, selecionadas por critérios 

de volume financeiro e práticas de governança e sustentabilidade. Em uma carta aberta a 

entidades do mercado de capitais, o estudo propõe soluções para dar transparência ao tema no 

Formulário de Referência e no Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 

– Companhias Abertas, reconhecendo que a cultura empresarial é uma das informações 

referenciais básicas da companhia aberta brasileira e um eventual fator de risco.  

 

Palavras-chave: Cultura empresarial. Governança corporativa. Formulário de Referência. 

Cultura organizacional. ASG. Relato Integrado. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to demonstrate the relevance of the corporate culture and of its 

recognition, both in Brazil and abroad, in theory and in business practices. However, our 

empirical study has verified that such relevance is not reflected in the forms of the main 

periodic documents that the Brazilian publicly traded companies shall present to the 

regulatory body, nor in the content filled in by a leading group of such companies, selected by 

criteria combining trade volume and governance and sustainability practices. In an open letter 

to capital market entities, this study proposes solutions to bring transparency to the matter in 

the “Formulário de Referência” and the “Informe sobre o Código Brasileiro de Governança 

Corporativa – Companhias Abertas”, acknowledging that corporate culture is one of the basic 

referential information of the Brazilian publicly traded companies and a potential risk factor. 

 

Keywords: Corporate culture. Corporate governance. Reference Form. Organizational culture. 

ESG. Integrated Report. 
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1. Introdução  

O tema desta pesquisa é uma reflexão propositiva sobre a relevância referencial da 

“cultura empresarial” das companhias abertas brasileiras e sobre a efetiva transparência dada 

por tais companhias à divulgação de informação acerca de sua cultura empresarial, 

especificamente no seu principal documento oficial de apresentação.  

Tal documento é o objeto desta pesquisa, designado como “Formulário de Referência” 

(FR), um documento padronizado a ser preenchido e divulgado por cada companhia aberta 

brasileira, visando uniformizar um acervo de informações referenciais básicas e sempre 

atualizadas sobre a companhia, a ser disponibilizado à consideração do investidor e das 

demais partes interessadas, a todo o tempo, inclusive na ocasião de decisões de investimento 

quanto às ações da respectiva companhia. O formato e a obrigatoriedade de divulgação de tal 

documento foram estipulados pelo órgão governamental regulador, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), por meio da Instrução CVM nº 480/2009.  

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a atual forma de abordagem da 

cultura empresarial no Formulário de Referência das companhias abertas brasileiras, e em 

propor um novo formato para tal abordagem, de modo que aquele documento passe a oferecer 

um destaque específico para a cultura empresarial da respectiva companhia, propiciando 

assim adequada transparência quanto a essa informação referencial da companhia. 

Constituem objetivos específicos desta pesquisa: (a) identificar como a noção de 

cultura empresarial tem sido informada no Formulário de Referência, tanto no formulário 

modelo a ser preenchido pelas companhias abertas, como no conteúdo inserido em tal 

documento modelo por um grupo representativo de companhias abertas brasileiras no ano 

mais recente disponível, por ocasião da coleta de dados; (b) propor recomendações para 

alteração no modelo de Formulário de Referência, que passe a explicitar a divulgação de 

informação específica sobre a “cultura empresarial” da companhia; e (c) reunir um recorte de 

dados teóricos e empíricos que fundamentem uma proposta de maior transparência na 

divulgação da informação sobre cultura empresarial no Formulário de Referência. 

Historicamente, um dos problemas centrais do mercado de capitais é a transparência 

quanto a informações relevantes sobre a companhia, tema que afeta a dinâmica relacional 

entre investidores e companhias e, por consequência, afeta a capacidade de captação de 

recursos pelas companhias e a confiança de investidores no mercado de capitais. 
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Assim, esta pesquisa se justifica por identificar e propor uma solução para a adequada 

divulgação de informação sobre a cultura empresarial das companhias abertas brasileiras, 

maximizando a transparência dessa informação relevante sobre a companhia e materializando 

uma potencial solução para este problema de impacto social. 

No Formulário de Referência, a expressão “referência” é adotada com sentido similar 

à adotada em “obra de referência”, “centro de referência”, um indicativo de acesso a uma 

informação essencial. A informação sobre a cultura empresarial é uma informação referencial 

relevante a ser divulgada de modo transparente no Formulário de Referência, como as demais 

informações nele constantes e destinadas a oferecerem ao investidor indicadores referenciais, 

a serem considerados na valoração da respectiva companhia. 

Tomando como marco temporal a Lei da Empresa Limpa de 2013 (Lei nº 

12.846/2013), a regulamentação documental de governança e de integridade nas companhias 

abertas é um trabalho dinâmico em esforço de contínuo aprimoramento, no Brasil e no 

exterior.  

Em sintonia com esse permanente aprimoramento institucional e regulatório do 

mercado de capitais, vale atentar para a cultura empresarial, na sua condição de uma 

informação referencial ainda não especificamente divulgada no Formulário de Referência, 

cuja abordagem transparente pode ser útil para a valoração da cultura empresarial como um 

ativo da companhia, ou para a divulgação do risco que certos tipos de cultura empresarial 

podem representar para a destruição do valor social de companhias brasileiras.  

Na perspectiva acadêmica, a opção por trazer a temática da cultura empresarial para 

pesquisa no âmbito do Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC), a Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV), é uma 

iniciativa coerente com o intuito de agregar olhares multidisciplinares para um problema 

social, que costuma ser abordado por outros olhares acadêmicos. Há décadas, a “cultura 

empresarial”, a “cultura organizacional” e a “cultura corporativa” vêm sendo objeto de estudo 

nas diferentes escolas de Administração, Direito e Economia da FGV.  

Este estudo se propõe a compor uma análise interdisciplinar do tema da cultura 

empresarial. O autor tem formação profissional como advogado empresarial e, a partir dessa 

ótica, viu-se como observador participante de cases empresariais brasileiros, que contribuíram 

para esta reflexão quanto à necessidade da divulgação transparente da cultura empresarial, 

inclusive para a preservação de valor da companhia, em seu benefício, assim como de seus 

acionistas, colaboradores, fornecedores e da comunidade em geral. 
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José Eduardo Faria, em seu livro Sociologia Jurídica: Direito e Conjuntura (2010, p. 

117), observa que:  

em nossos meios jurídicos, como é sabido, ainda predomina uma cultura 

essencialmente formalista que (a) insiste em associar o direito a um sistema 

fechado e racional de normas produzidas por um legislador idealizado e (b) 

não costuma indagar se os sujeitos de direito cumprem ou não as normas, o 

motivo pelo qual fazem e, menos ainda, se dessa conduta resultam efeitos 

desejados sobre a realidade. 

  

É preciso indagar como o Formulário de Referência pode resultar nos efeitos para os 

quais foi concebido. Contribuindo para responder a essa indagação, esta pesquisa propõe 

agregar a diversidade de olhares multidisciplinares, o que não é um desafio simples.   

Um estudo sobre o desafio da interdisciplinaridade na obra de Faria, quanto ao seu 

diálogo entre a sociologia jurídica e um “mercado comum entre as ciências sociais”, 

reconhece as dificuldades inerentes à pesquisa interdisciplinar, bem como os instigantes 

resultados que podem dela derivar, reconhecendo que a complexidade de alguns temas torna 

indispensável a abordagem indisciplinar (VILLAS BOAS, 2019). Dentre as dificuldades 

apontadas, destaco as diferentes linguagens e conceitos instrumentais oriundos das variadas 

formações disciplinares. Esse é um dos desafios a que nos lançamos aqui. 

De certa forma, essa interlocução poderá situar a cultura empresarial em uma 

perspectiva mais ampla, expandindo o seu universo de estudos no campo de pesquisas do 

chamado pensamento social brasileiro (MAIA, 2017, p. 125). 

A necessidade de lidar com a integração de linguagens e visões nessa interlocução 

interdisciplinar recomenda antecipar, desde já, uma definição do conceito de governança 

corporativa, que é transversal a toda esta pesquisa. Trata-se do  

sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas (IBGC, 2015, p. 20). 

 

A governança corporativa é um dos três elementos da cultura empresarial ESG, a atual 

“nova” tendência prevalente junto ao mercado investidor internacional e brasileiro, que será 

abordada na Seção 2.4.7 deste relatório técnico. A sigla em inglês ESG refere-se a fatores 

ambientais (E, environment), sociais (S, social) e de governança (G, governance). Começa a 

ser utilizada também uma versão da sigla em português: ASG (ambiental, social e 

governança).  
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2. Discussão teórica  

2.1. Companhia aberta 

A relevância socioeconômica da companhia é evidenciada por sua presença central na 

economia global contemporânea, onde as grandes empresas privadas produzem e 

comercializam os bens e serviços que suprem as necessidades do cotidiano social, 

organizando e agregando recursos para a pesquisa de soluções inovadoras, numa presença que 

por vezes tem dimensão econômica e social equiparável à do poder estatal (LAMY FILHO; 

BULHÕES PEDREIRA, 2009, p. 1). Em 2015, a receita total das dez maiores empresas foi 

superior à receita total de 180 países somados naquele ano (FONTES FILHO, Joaquim 

Rubens apud IBGC, 2017, p. 36). 

A legislação brasileira trata como sinônimas as expressões “companhia”, “sociedade 

anônima”, “S/A” e “sociedade por ações” (Artigos 1.081 e 1.160 do Código Civil, e Artigo 1º 

da Lei nº 6.404/1976). Neste trabalho, optamos pelo uso da expressão “companhia”.  

Assim, convém fazer uma breve contextualização da companhia no Brasil recente. A 

definição legal de empresa está no Código Civil Brasileiro de 2002 (Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002), onde é caracterizada como o exercício profissional de “atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (Art. 966). O mesmo 

código estipula que uma sociedade se forma quando pessoas contratam “que reciprocamente 

se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a 

partilha, entre si, dos resultados” (Art. 981).  

Uma sociedade empresária é aquela que tem por objeto o exercício de atividade 

empresarial (Art. 982, caput). Por exemplo, uma companhia é sempre considerada uma 

sociedade empresária, independentemente de seu objeto (Art. 982, parágrafo único). 

Nesse contexto, há um aspecto da terminologia técnica jurídica que vale esclarecer, 

quanto ao uso da expressão “empresarial” neste estudo sobre cultura empresarial. Como 

demonstramos acima, a definição legal de empresa seria sinônima a empreendimento. Por sua 

vez, a definição legal de sociedade refere-se à ficção jurídica por meio da qual os seus sócios 

realizam um empreendimento, uma empresa. Assim, diferentemente do uso comum, na 

especificidade do vocabulário técnico jurídico, as expressões “empresa” e “sociedade” não 

são sinônimas (CASTRO, 2002, p. 173, 177). 

Entretanto, feito este esclarecimento de natureza técnico-jurídica, para fins desta 

pesquisa interdisciplinar, optamos por utilizar a expressão “empresa” como sinônimo de 
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sociedade empresarial, conforme o uso comum. Portanto, quando aqui utilizamos a expressão 

“cultura empresarial” estamos nos referindo à cultura vivenciada no ambiente interno de uma 

sociedade empresarial, como detalharemos adiante nesta pesquisa. 

As sociedades empresárias devem constituir-se conforme um dos tipos societários 

regulados no Código Civil (Art. 983). Dentre esses tipos societários, encontra-se a companhia 

ou sociedade por ações (Art. 1.088), que é regulada por uma lei específica.  

A “Lei das S.A.” vigente no Brasil é de 1976 (Lei nº 6.404, de 15.12.1976) e foi um 

marco expressivo na legislação empresarial brasileira. Os redatores da lei destacaram duas das 

principais peculiaridades das companhias: (a) a limitação de responsabilidade, tanto da 

sociedade, como de seus acionistas. Essa limitação de risco do investidor e da companhia 

“instrumentou o capitalismo para a realização das grandes obras antes só possíveis de serem 

realizadas pelo poder público” (LAMY FILHO; BULHÕES PEDREIRA, 2009, p. 2); e (b) a 

divisão do capital social em ações, originando o mercado de capitais, ao viabilizar que a 

condição de sócio da companhia pudesse ser negociável em mercado, através da negociação 

desses documentos simbólicos que chamamos de “ações”, viabilizando a substituição de 

sócios mediante a simples transferência desses documentos, sem afetar a continuidade da 

companhia (Ibidem, p. 5).  

A lei prevê duas espécies de companhia: a companhia de capital aberto e a companhia 

de capital fechado, também designadas sinteticamente como companhia aberta e companhia 

fechada. A diferença mais relevante entre ambas é a possibilidade de negociação, em bolsa de 

valores, das ações emitidas pela companhia aberta. Para tanto, a companhia deverá registrar-

se como “companhia aberta” perante a CVM (Art. 4º, §1º, Lei nº 6.404/1976).  

Uma bolsa de valores é um ambiente de negociações, físico ou virtual, onde são 

negociadas as compras ou vendas de ações, em nome de investidores. A principal bolsa de 

valores do Brasil é a B3, anteriormente denominada BM&FBOVESPA, originariamente 

conhecida como Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA). 

As bolsas de valores, os agentes de intermediação, as companhias e os investidores 

compõem o mercado de capitais. Em paralelo, há também o mercado financeiro, por meio do 

qual as empresas podem ter acesso a empréstimos e financiamentos concedidos por bancos e 

outras instituições financeiras.  

Há interesse econômico e social no fortalecimento do mercado de capitais no Brasil, 

por meio de medidas de aprimoramento institucional. Nesse sentido, o nosso estudo tem como 

foco o aprimoramento do Formulário de Referência das companhias abertas brasileiras. 
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2.2. Formulário de referência 

O Formulário de Referência, que designamos aqui também como “FR”, foi criado por 

meio da Instrução CVM nº 480/2009, sendo aclamado como “um marco regulatório para a 

transparência e padronização do mercado de ações brasileiro, colocando o país como forte 

competidor na busca por capital nacional e estrangeiro”. Foi inspirado no modelo 

estadunidense da shelf registration system, com o propósito de disponibilizar ao investidor, de 

maneira centralizada e atualizada, um conjunto daquelas informações que o regulador então 

percebia como sendo as principais informações referenciais sobre a companhia emissora de 

ações, tais como: suas atividades, seus fatores de risco, seu grupo econômico, seus ativos e 

passivos relevantes, sua estrutura de capital, dados financeiros históricos etc. (GARCIA; 

KAO; CIASCA, 2018, p. 5).  

Como já mencionamos, o argumento central desta pesquisa inclui a proposição de que 

a “cultura empresarial” passe a ser reconhecida como uma dessas informações referenciais 

básicas da companhia e que, como tal, deva também passar a ser especificada no Formulário 

de Referência. 

A concepção do FR visava que as companhias passassem a divulgar as suas 

informações principais de forma mais qualitativa, em adição aos dados numéricos já 

disponibilizados nas demonstrações contábeis.  

O Formulário de Referência é preenchido e atualizado anualmente pela respectiva 

companhia aberta, a partir do modelo de formulário estipulado pela CVM, no Anexo 24 à 

referida Instrução CVM. O modelo pode ser acessado através do link da mencionada 

Instrução constante na bibliografia, a partir da página 115 da Instrução.  

A finalidade desse preenchimento e divulgação é oferecer ao mercado o acesso a uma 

informação padronizada, periódica e comparativa, a respeito das especificidades essenciais de 

cada uma das companhias integrantes no mercado acionário. 

Como ocorre com os rótulos constantes nas embalagens de produtos, as bulas de 

remédio ou os memoriais descritivos de imóveis em construção, o Formulário de Referência é 

o documento que traz para o acionista as informações básicas prévias às suas decisões de 

investimento e desinvestimento na respectiva companhia. Em tese, trata-se do documento 

central a ser considerado pelo potencial investidor, antes da decisão de realizar ou manter o 

seu investimento acionário em uma companhia aberta brasileira. 
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O FR é formatado como um documento bastante simples, uma grande tabela digitada 

em software de editor de texto comum (Microsoft Word), com perguntas padronizadas e 

espaços para as respostas da empresa. Antes do preenchimento, a sua impressão requer 57 

folhas de tamanho A4. A formatação simples do FR poderia facilitar tabulações comparativas 

dos dados inseridos, formando uma interessante base de dados estratégica sobre as 

companhias abertas brasileiras e sobre os setores econômicos nos quais atuam. Se os FRs 

fossem preenchidos corretamente e utilizados de modo integrado, a valiosa base de dados dos 

FRs deveria permitir estudos comparativos sobre temas diversos, tais como: as políticas de 

Recursos Humanos (RH) das empresas do setor de telecomunicações; os riscos logísticos das 

empresas do agronegócio; ou a profissão e gênero preponderante na alta administração das 

empresas sediadas em uma mesma região geográfica. São temas de pesquisa de interesse nas 

áreas acadêmica, mercadológica, social e das políticas públicas. 

Exibimos abaixo um recorte exemplificativo de um FR, transcrevendo aqui o trecho 

do modelo de FR relativo a Fatores de Risco, uma das 21 seções do formulário: 

 

Tabela 1 - Modelo de FR relativo a Fatores de Risco 

 

4. Fatores de risco  

 

 

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, 

aqueles relacionados:  

 

 

a. ao emissor  

 

 

b. ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle  

 

 

c. aos seus acionistas  

 

 

d. às suas controladas e coligadas  

 

 

e. aos seus fornecedores  

 

 

f. aos seus clientes  
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g. aos setores da economia nos quais o emissor atue  

 

 

h. à regulação dos setores em que o emissor atue  

 

 

i. aos países estrangeiros onde o emissor atue  

 

 

j. às questões socioambientais  

 

 

4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor 

está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros.  

 

 

4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas 

controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não 

estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas, 

indicando:  

 

 

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em 

que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou 

ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas 

controladas, informando:  

 

 

4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados 

em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam 

relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, 

tributários, cíveis e outros, e indicando:  

 

 

4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

Fonte: CVM, 2020. 

O FR é um documento originado pelo poder regulatório do Estado sobre a economia, 

exercido neste caso pela CVM, na função de órgão estatal regulador do mercado de capitais. 

Nesse sentido, vale esclarecer que a regulação da economia consiste no: 

conjunto de medidas legislativas, administrativas, convencionais, materiais 

ou econômicas, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira 

restritiva da autonomia empresarial ou meramente indutiva, determina, 

controla, ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando 



 

 

 

 

21 

que lesem os interesses sociais definidos no marco da Constituição e os 

orientando em direções socialmente desejáveis (ARAGÃO, 2012, p. 208). 

 

A imposição pela CVM, às companhias abertas brasileiras, da obrigação regulatória do 

preenchimento e divulgação do FR induz e influencia o comportamento da companhia para 

uma direção socialmente desejável, do fortalecimento do mercado de capitais – por meio da 

disponibilização de informações mais completas e transparentes sobre a realidade empresarial.  

Contudo, esse desejo regulatório não se realiza com o mero cumprimento formal da 

imposição normativa. Houve um marcante exemplo recente da ineficiência das companhias 

no preenchimento de seus FRs. Quem trouxe o alerta foi Henrique Luz, atual presidente do 

Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a 

instituição de referência sobre o tema no Brasil: 

O formulário de referência é um ótimo exemplo de como a transparência 

efetiva depende de uma cadeia com participantes atentos e exigentes. O 

documento, por si só, foi um ótimo avanço (...) [, que] elevou, desde 2009, o 

patamar das informações mínimas que as companhias abertas devem 

divulgar ao mercado. O formulário aborda temas historicamente sensíveis, 

como transações com partes relacionadas e remuneração (LUZ, 2020). 

 

O seu alerta foi no sentido de que há a necessidade de superação da divulgação de 

informações apenas de maneira proforma, sendo prioritária uma efetiva divulgação de 

informações, em sintonia com a transparência, que é um dos princípios da governança 

corporativa.  

Ao realizar um estudo sobre remuneração de administradores, conta ele, o IBGC 

buscou extrair dados dos FRs e cerca de 20% dessa amostra acabou sendo eliminada, devido à 

qualidade precária da informação divulgada nos FRs. Como exemplificou Luz (2020), há 

incoerência dentre os dados de um mesmo FR ou o seu texto divulgado gera mais dúvida do 

que esclarecimento. 

Cabe assim fazer o mesmo alerta com relação à nossa proposição de que haja 

divulgação sobre cultura empresarial nos FRs. É preciso que seja uma divulgação efetiva, e 

não meramente proforma. A companhia deve estar comprometida com essa divulgação 

completa e precisa, inclusive em sintonia com os princípios de governança corporativa 

definidos pelo IBGC, dentre os quais destaca-se o Princípio da Transparência, que pressupõe 

que a própria companhia tenha o: 

desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam 

de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 

regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, 
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contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que 

norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do 

valor da organização (IBGC, 2015, p. 20). 

 

De fato, o resultado prático da aplicação da norma jurídica que instituiu o FR deve ser 

foco de atenção do órgão regulador, sujeito ao princípio da eficiência acrescido à Constituição 

Federal na reforma administrativa de 1998, que determina: 

um melhor exercício das missões de interesse coletivo que incumbem ao 

Estado, que deve obter a maior realização prática possível das finalidades do 

ordenamento jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto para o Estado, 

inclusive de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos. Os 

resultados práticos da aplicação das normas jurídicas não constituem 

preocupação apenas sociológica, mas, pelo contrário, são elementos 

essenciais para determinar como, a partir de dados empíricos, elas devam ser 

interpretadas (ou reinterpretadas) legitimando a sua aplicação (ARAGÃO, 

2012, p. 73). 

 

Em 2011, uma pesquisa analisou a complexidade de leitura de 81 FRs, utilizando uma 

técnica de legibilidade específica, para mensurar o grau de dificuldade de leitura do texto 

analisado. Dos FRs analisados, 78 apresentaram um grau de legibilidade muito difícil e 3 um 

nível de leitura difícil (SOUZA, 2011). Em 2020, quando novamente se estimula a 

multiplicação da presença do micro e pequeno investidor no mercado de capitais, é preciso 

buscar aprimorar a legibilidade do FR também por esse novo público investidor. 

Em 2014, uma outra pesquisa, sobre a qualidade das informações dos FRs, analisou o 

conteúdo do FR de 95 empresas, nas categorias fatores de risco, riscos de mercado, 

comentários dos administradores, assembleia geral e conselho de administração e 

remuneração dos administradores. Teve como objetivo específico examinar a coerência entre 

as respostas das empresas e o que foi perguntado pelo regulador no FR, expondo as diferenças 

entre informação completa e informação incompleta/genérica. A sua conclusão evidenciou 

uma baixa qualidade nas informações analisadas (ARAGÃO; CAVALCANTE, 2014, p. 

1090): 

Em resposta ao tema “fatores de risco”, observou-se que na maioria das 

empresas – 78,9% (56 em 71) das Informações Genéricas – há flagrantes 

repetições de texto, isto é, descrições de trechos inteiros já divulgados por 

outras empresas. Esse tipo de comportamento é adotado por grande número 

de empresas, o que afeta negativamente a qualidade da informação ao 

investidor e ao mercado. No tocante ao item “riscos de mercado”, ficou claro 

que, por meio de informações sumárias, os respondentes fogem dos temas 

abordados, evitando comentar claramente como lidam com os processos e 

práticas na condução de seus negócios. Verificou-se, também, que em 

algumas empresas a estrutura de gerenciamento de riscos é incipiente, e que 
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em outras tantas é inexistente, já que 22% das empresas (18 em 81 das 

Informações Genéricas) afirmam não possuir estrutura formal de controle de 

riscos. Outra falha observada em relação a esse tema é que 13 das 95 

empresas (15,8%) comentam apenas sobre estratégias, instrumentos 

financeiros e políticas de proteção cambial, quando deveriam descrever 

como são organizadas e estruturadas para mitigar os riscos aos quais estão 

expostas, sugerindo haver equívoco na interpretação entre “estrutura de 

gerenciamento de riscos” e “administração de riscos financeiros”, 

relacionados a instrumentos financeiros, como derivativos e operações de 

proteção patrimonial (hedge). Esses fatos interferem na qualidade das 

informações, na qualidade das decisões dos investidores e na redução da 

credibilidade dos gestores junto ao mercado de capitais (Ibidem, p. 1112). 

 

Essa pesquisa de 2014 se justificou pela escassez de estudos sobre a qualidade da 

divulgação de informações no FR (Ibidem, p. 1092), o que segue ocorrendo e ainda justifica a 

presente pesquisa em 2020.  

A relevância e a atualidade da necessidade de qualidade nesse banco de dados sobre as 

companhias abertas brasileiras podem ser demonstradas tomando como exemplo um útil 

instrumento de métrica de gestão ESG das companhias abertas brasileiras, recém-publicado 

com base em um outro banco de dados empresarial. 

Refiro-me à série de publicações do ranking Virtuous Company de Cultura Ética 2020, 

iniciada pela empresa Virtuous Company em setembro de 2020, refletindo a sua pesquisa 

sobre o conteúdo de quase 400.000 avaliações disponíveis publicamente no site Glassdoor, 

como atribuídas a empregados de cerca de 2.000 organizações brasileiras ao longo dos anos, 

de 2015 a 2019. A partir desse vasto banco de dados, o ranking foi concebido com uma 

metodologia que visou avaliar o grau de cultura ética das empresas, com a premissa de que 

uma cultura organizacional ética é elemento central para a prevenção de comportamentos 

antiéticos em qualquer organização (DI MICELI DA SILVEIRA; DONAGGIO, 2020, p. 1). 

Parece evidente o ganho informativo sinérgico que o mercado de capitais brasileiro 

poderá obter se os dados e conclusões de pesquisas instrumentais dessa natureza puderem 

também ser cruzados e fortalecidos com o acervo de dados ESG que devem constar no FR, 

incluindo uma especificação sobre a cultura empresarial da respectiva companhia. Esse ganho 

social deveria ser de interesse das companhias, da CVM e dos demais stakeholders do 

mercado de capitais. 

É exatamente nesse sentido que se posiciona este estudo, ao propor maior eficiência na 

regulação da transparência de informações da companhia aberta, objetificada no Formulário 
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de Referência, ainda que mediante a adição de maior complexidade no mesmo, o que ocorrerá 

com a adição da explicitação de uma descrição da cultura empresarial no FR. 

O objetivo geral desta pesquisa inclui também a proposição de que a cultura 

empresarial passe a ser considerada como um potencial fator de risco intrínseco à companhia 

e, conforme as circunstâncias específicas da respectiva companhia, aspectos da sua cultura 

empresarial devem ser destacados no FR como um fator de risco da companhia.  

Na última década, o FR já recebeu diversos aprimoramentos, que alteraram e 

adicionaram prioridades informativas ao modelo de FR originariamente concebido em 2009. 

Duas dessas alterações merecem uma atenção específica adiante neste estudo, relativas à 

adição de informações substanciais sobre sustentabilidade e sobre governança corporativa no 

FR original.  

A primeira delas acrescentou a necessidade da adição de informação sobre 

sustentabilidade no Formulário de Referência, o que costuma ser feito através da adição de 

um documento anexo ao mesmo, usualmente sob a forma de variados modelos de relatórios 

de informações socioambientais, dentre os quais o Relato Integrado (RI), como descrito na 

Seção 2.5.1 abaixo. O segundo documento não é propriamente um adendo ao Formulário de 

Referência, pois não constitui um anexo ao mesmo. Trata-se de um novo “Informe sobre o 

Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas”, que chamaremos aqui 

de “Informe CBGC” ou “Informe de Governança”, como descrito na Seção 2.5.2, que será 

apresentada adiante. 

Em nossa visão, num olhar sistêmico, embora formalmente o Informe CBGC seja um 

documento paralelo ao Formulário de Referência, parece-nos que pode ser visto como um 

adendo ao FR, que especifica dados de governança da companhia, da mesma forma como o 

Relato Integrado especifica dados sobre a sustentabilidade da companhia. 

Assim, neste estudo adotamos uma abordagem lato sensu para a expressão 

“Formulário de Referência”, que por vezes entendemos aqui significar o conjunto de 

informações referenciais sobre a companhia disponibilizado por meio do Formulário de 

Referência strictu sensu, de seu anexo Relato Integrado (RI) e de seu paralelo Informe CBGC. 

Igualmente, vale esclarecer que utilizamos aqui a expressão “Relato Integrado” como um 

sinônimo de relatório de informações socioambientais, embora o Relato Integrado seja 

efetivamente uma modalidade específica desse tipo de relatório, como debatido na Seção 

2.5.1. À luz desse histórico, o intuito desta pesquisa, ao propor que o Formulário de 

Referência passe a dar transparência à cultura empresarial como uma informação referencial 
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da companhia, encontra precedentes nestes outros aprimoramentos já realizados no modelo 

original de Formulário de Referência. 

 

2.3. Governança corporativa 

A definição de “governança corporativa” aqui preponderante foi formulada pelo IBGC 

e está transcrita na introdução acima. Alinhado às tendências internacionais, o IBGC foi 

criado em 1995, quando lançou o primeiro Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do país, que está atualmente em sua 5ª versão (DI MICELI DA SILVEIRA, 

2002, p. 34). 

No Brasil, o controle societário é usualmente detido por um ou mais acionistas 

controladores identificados. Começaram a surgir aqui também algumas corporations, quando 

a companhia não tem um acionista controlador identificado, devido à pulverização do seu 

capital. 

O termo “governança corporativa” é uma tradução direta do inglês, devido talvez ao 

fato de ter surgido para solucionar questões relativas à governança de corporations. No Brasil, 

que importou a expressão, onde as corporations brasileiras ainda são raras, uma expressão 

mais abrangente tenderia a ser “governança empresarial”. 

Escrevendo sobre o poder de controle nas companhias, Fabio Konder Comparato 

alertou quanto à necessidade de regulação jurídica do exercício desse poder societário, 

atribuindo deveres e responsabilidades ao seu titular, que tradicionalmente se considerava 

desvinculado dessas obrigações. Assim, a regulação da governança empresarial veio como 

uma necessária correção do “descompasso entre o sistema jurídico e a realidade social, em 

função dos valores de justiça econômica” (COMPARATO, 1983, p. 7). Na sua ênfase, a 

tendência a um fortalecimento ilimitado do poder exige uma ordenação social, que representa 

“a negação do arbítrio e, por conseguinte, a limitação do poder” (Ibidem, p. 36). Com esse 

viés, em décadas mais recentes, foi ficando evidente que o: 

 

crescente poder econômico e político das empresas precisa estar associado à 

responsabilidade na formação de práticas empresariais transparentes, éticas e 

socialmente conectadas, de modo a produzir um ambiente de negócios de 

elevada confiança, com maior segurança nos contratos, menores assimetrias 

de informação e custos de transação, variáveis necessárias à formação de um 

contexto empresarial sadio e ao desenvolvimento econômico e social do país 

(FONTES FILHO, Joaquim Rubens apud IBGC, 2017, p. 36). 
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Essa formação requer a conciliação dos interesses diversos que orbitam a companhia, 

conforme buscou fazer a Lei 6404/76, caracterizada:  

pela quantidade dos interesses – gerais e particulares – que precisa proteger, 

compor e hierarquizar, tais como: (a) o interesse da economia na eficiência 

da companhia como forma de organização do grupo empresário e da sua 

empresa, e como participante no mercado primário de ações, que é a fonte de 

capital de risco para as empresas; (b) o interesse dos empresários em dispor 

de instrumentos para reunir os capitais necessários à criação e expansão da 

empresa; (c) o interesse dos acionistas em participar dos lucros da 

companhia e preservar o valor dos seus direitos; (d) o interesse dos 

investidores no funcionamento regular, livre de fraudes ou manipulações, 

dos mercados de valores mobiliários, e em ter acesso a informações sobre 

esses valores e as companhias que os emitem; (e) o interesse dos 

administradores profissionais e empregados na preservação de seus cargos, 

empregos e salários; (f) o interesse dos credores da companhia na proteção e 

realização dos seus créditos; (g) o interesse das comunidades em que atua a 

empresa nas suas funções de criar e repartir a renda (BULHÕES 

PEDREIRA, José Luiz apud CUNHA, 2007, p. 6). 

 

Cabe uma justa homenagem aos autores do projeto da Lei das SA, Alfredo Lamy Filho 

e José Luiz Bulhões Pedreira, cuja abordagem visionária já equipou a lei societária brasileira 

de modo compatível com os parâmetros ESG, há quase 50 anos (CAMPOS, 2020). 

O primeiro movimento em torno do que passou a ser chamado de “governança 

corporativa” surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 1980, em resposta a casos 

de abuso de poder e expropriação da riqueza dos acionistas por parte de executivos, que 

naquela época dominavam os Conselhos de Administração das corporations (DI MICELI DA 

SILVEIRA, 2002, p. 19). 

Foi uma reação dos chamados “investidores institucionais”, instituições que tem como 

função essencial a gestão de uma carteira de investimentos, tais como fundos de pensão, 

seguradoras e bancos. Esse ativismo institucional demandou que as companhias passassem a 

adotar um código de governança corporativa, sem o qual tais companhias deixariam de ser 

elegíveis a captar investimentos junto a esses grandes investidores (Ibidem, p. 21). 

A premissa central da governança corporativa é a clareza na distinção entre os papéis 

dos diferentes órgãos da administração, incumbindo ao conselho de administração a definição 

das estratégias empresariais. É um instrumento para evitar a centralização de poderes 

absolutos na mão de um acionista controlador, que acumule funções de presidente do 

conselho de administração e diretor-presidente, por exemplo, uma figura típica nas empresas 

familiares brasileiras. Ou também na mão dos executivos, no caso das corporations.  
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Essa função da governança corporativa, como um sistema de compartilhamento dos 

poderes dos executivos e do acionista controlador, em prol da companhia, está harmônica com 

uma recente tendência global de transição comportamental diante do fenômeno do poder:  

 

O poder não é mais o que era. No século XXI, o poder é mais fácil de 

adquirir, mais difícil de utilizar e mais fácil de perder. Desde as salas de 

reuniões e as zonas de combate até ciberespaço, as lutas de poder são tão 

intensas como sempre foram, mas cada vez dão menos resultados. A 

ferocidade dessas batalhas oculta o caráter cada vez mais evanescente do 

poder. Por isso, ser capaz de compreender como o poder está perdendo seu 

valor — e enfrentar os difíceis desafios que isso implica — é a chave para 
assimilar uma das mais importantes tendências que está transformando o 

mundo em pleno século XXI. Isso não quer dizer, repito, que o poder tenha 
desaparecido ou que não existam mais pessoas que o possuam, e em 

abundância. Os presidentes dos Estados Unidos e China, os conselheiros do 

JP Morgan, Shell Oil ou da Microsoft, a diretora do The New York Times, a 

diretora do Fundo Monetário Internacional e o Papa seguem exercendo um 

imenso poder. Mas menos do que tinham os seus predecessores. Pessoas que 

ocuparam essas posições anteriormente não só tiveram que lidar com menos 

rivais, mas também foram submetidas a menos limitações — as impostas 

pelo ativismo cidadão, o mercado financeiro global, o escrutínio dos meios 

de comunicação ou a proliferação de rivais — ao utilizar esse poder. Como 

resultado, os poderosos de hoje costumam pagar, por seus erros, um preço 

mais elevado e imediato do que seus predecessores (NAÍM, 2013, p. 18, 

tradução minha). 

 

Apesar da constante evolução dos instrumentos de governança, é recorrente a 

ocorrência histórica de crises financeiras decorrentes de falhas no sistema de governança 

empresarial vigente a cada época, com expressivos impactos sociais diretos e indiretos. Em 

resposta à crise da ocasião, a dialética do progresso produz uma nova leva de medidas de 

aprimoramento do mercado de capitais, que visa responder às falhas evidenciadas por tal 

crise, até que uma futura crise evidencie novas falhas nessa versão aprimorada do sistema. 

O Brasil também tem se valido da governança corporativa para aumentar a 

confiabilidade em seu mercado de capitais. O principal exemplo desta tendência é o chamado 

“Novo Mercado”, criado no ano 2000 para a negociação de ações de companhias que 

adotassem, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às exigidas por lei. 

Naquele ano, a BOVESPA encomendou um estudo para identificar problemas 

estruturais que impediam o êxito do mercado acionário brasileiro, na sua função de 

financiador do crescimento econômico. O estudo concluiu que o principal problema no 

modelo brasileiro era a falta de uma cultura de governança empresarial (DUBEUX, 2001, p. 

84). 
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Assim, a BOVESPA propôs a criação de um novo segmento de listagem, que 

priorizasse a governança corporativa das companhias nele listadas. Foi adotada uma solução 

criativa para viabilizar a sua rápida implantação, sem a necessidade de alteração legislativa 

(Ibidem, p. 85). Foram estabelecidos contratos privados entre a bolsa e a respectiva 

companhia, os seus acionistas controladores e administradores, estipulando a adesão ao Novo 

Mercado, com o compromisso da respectiva adaptação estatutária às “boas práticas de 

governança corporativa”.  

Tais práticas constam no regulamento de listagem do Novo Mercado (Ibidem, p. 86), 

que já teve algumas atualizações, sendo a mais recente de 2017 (MOUTA; PEREIRA, 2017). 

O regulamento, porém, não traz referência à cultura empresarial ou menção à palavra 

“cultura” (B3, 2020).  

Vale destacar uma situação curiosa quanto à atividade de “bolsa de valores” realizada 

anteriormente sob a marca BOVESPA e atualmente sob a marca B3, como mencionado 

anteriormente. Do ponto de vista jurídico, tal bolsa de valores é em si uma companhia aberta, 

denominada B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, listada no Novo Mercado da própria 

bolsa de valores B3. 

 

2.4.  Cultura empresarial 

Após essa contextualização do fato social e jurídico da companhia aberta, do 

formulário de referência e da governança corporativa, cabe agora conectá-los com abordagens 

teóricas sobre os conceitos de cultura, cultura organizacional e cultura empresarial. 

Em seguida, nesta mesma seção, observaremos o FR como um discurso da cultura 

empresarial e exemplificaremos essas conexões, ilustrando-as em elementos discursivos 

atuais, como integridade, toxidade, meritocracia e sustentabilidade.  

Essas ilustrações referenciam os ativos e riscos que a cultura empresarial pode 

significar para a companhia aberta e que, como tal, devem constar de seu FR.  

 

2.4.1. Estudos Culturais 

Na contemporaneidade, a temática da cultura vem ganhando uma posição central: 

À medida em que entramos no novo milênio, a “cultura” parece ser uma 

dessas coisas que todas as pessoas estão conversando a respeito, dentro ou 

fora da academia. É amplamente conhecido que estamos vivendo em um 

mundo onde sinais, símbolos e a mídia estão se tornando centrais para a 
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economia, que as nossas identidades estão progressivamente estruturadas 

pela busca de uma imagem, e que a desigualdade e a participação cívica são 

definidas por discursos de inclusão e exclusão. (...) [A cultura] formata as 

nossas decisões de compra no shopping, os programas de televisão que 

escolhemos assistir (e como os assistimos), as nossas respostas a eventos 

globais e nossas interações presenciais com outras pessoas, e até mesmo o 

nosso senso de quem somos (SMITH; RILEY, 2009, p. xxx, tradução 

minha). 

 

 

Anteriormente, a tradição das Ciências Sociais restringia a cultura ao olhar da 

literatura, estética, sociedades indígenas, folclore, cultura popular e civilizações, por exemplo. 

Agora, superando essa compartimentalização, a cultura passou a ser percebida como uma 

“encruzilhada de intenções diversas. Como se constituísse um espaço de convergência de 

movimentos e ritmos diferenciados: economia, relações sociais, tecnologia etc.”. Essa recente 

mudança de percepção oxigena a renovação das Ciências Sociais, onde os Estudos Culturais 

ganham protagonismo (ORTIZ, 2002, p. 27-28). 

O campo dos Estudos Culturais chega a ser considerado como sendo as novas 

Humanidades:  

os Cultural Studies são uma tradição epistemológica das Ciências Sociais e 

Humanas, que a partir dos anos sessenta e setenta do século passado, 

deslocou a reflexão sobre a cultura, de um entendimento centrado na relação 

cultura/nação e no privilégio dado ao ensino da língua e da literatura, para 

uma aproximação da cultura aos estilos de vida dos grupos sociais, o que 

significa uma atenção prestada ao quotidiano das massas e à mudança social, 

uma atenção particularmente centrada na receção e no consumo dos média, 

nos públicos e nas audiências (MARTINS, 2015, p. 345). 

 

Jason Potts e John Hartley (2014, p. 35) propuseram uma atualização da abordagem 

original dos Estudos Culturais, inclusive devido a uma percepção de que havia um 

divisionismo polarizador que separava as disciplinas dos estudos culturais e dos estudos 

empresariais (OSWELL, 2010, p. xxxvii). 

Potts e Hartley (2014, p. 37) reconheceram que os Estudos Culturais originariamente 

buscavam emancipar as pessoas comuns diante da identificação de conceitos elitistas de 

cultura, percebendo os privilégios daqueles que detinham o “capital cultural” delimitado por 

Bourdieu, e utilizando os seus conhecimentos para fundamentar uma ação política, inclusive 

através da educação popular. 

Porém, esses autores identificaram uma suposta exaustão dos Estudos Culturais, 

propondo o surgimento da ciência da cultura, como uma reinvenção dos Estudos Culturais. 
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Essa nova ciência da cultura, que seria uma versão evolutiva dos Estudos Culturais, buscaria 

estudar a cultura em termos de novos conhecimentos e inovação, interessada na dinâmica da 

mudança e da adaptação culturais. Abordaria o papel da cultura no sistema social, político e 

econômico, com o interesse na cultura como mecanismo inovador e produtivo – a cultura em 

uso, diante do futuro, criada por humanos como um veículo de sobrevivência. Analisaria 

também como a cultura muda a sociedade em si mesma, de modo endógeno, com impactos e 

efeitos políticos e econômicos. Estaria em contraponto com a visão original dos Estudos 

Culturais, onde havia a premissa de que as forças políticas e econômicas afetam a cultura de 

modo exógeno, como uma força externa, produzindo uma instável assimetria de relações de 

poder (hegemonia) entre sujeitos da cultura (Ibidem, p. 35). 

Nas Ciências Sociais, a palavra “cultura” é usada amplamente, com significados 

diversos. Para delimitar a sua conceituação, o livro O conceito de Cultura – sua história e 

reavaliação enfocou o tema quanto à sua eficácia nos contextos analíticos das Ciências 

Sociais. O estudo observou que o termo tem interseção, mas não sinonímia, com expressões 

como tradição, civilização, costumes, visão de mundo, ideologia, discurso, hábito 

(HAMMERSLEY, 2019, p. 2). 

O termo “cultura” foi frequentemente tratado como um sinônimo de “civilização”, mas 

em alguns contextos esses significados começaram a divergir. Na antropologia, os termos 

“cultura” e “civilização” foram tratados como sinônimos virtuais no século XIX, investigando 

a evolução da sociedade primitiva para estágios mais avançados, como o nível de 

desenvolvimento das sociedades ocidentais recentes (Ibidem, p. 3). 

Cofundador do campo dos Estudos Culturais, Stuart Hall (2006) abordou a crise 

cultural da identidade nacional, afetada pela globalização. Esse interesse temático decorria da 

percepção de que as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das principais 

fontes de identidade cultural, pois nós efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de 

nossa natureza essencial.  

A sua análise pontua que a nação é uma comunidade imaginada, composta de 

símbolos e representações: “Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir 

sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós 

mesmos”. Se a nação é “uma comunidade imaginada” e as culturas nacionais são compostas 

de instituições culturais, símbolos e representações, o mesmo ocorre com uma empresa. Como 

uma cultura nacional, uma cultura empresarial é também “um discurso – um modo de 

construir sentidos que influencia e organiza” ações e concepções (HALL, 2006, p. 50). 
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É nesse contexto que a cultura empresarial nos parece ser uma informação referencial 

faltante no Formulário de Referência. 

 

2.4.2. Cultura Empresarial: a Cultura da Organização Empresarial 

Para responder à pergunta “a cultura empresarial importa?”, foi feita uma pesquisa 

com cerca de 1.900 Chief Executive Officers (CEOs) e Chief Financial Officers (CFOs) de 

mais de 1.300 empresas estadunidenses em 2017, buscando compreender se as diferentes 

culturas empresariais explicam as diferenças de êxito e fracasso entre as companhias. Os 

executivos pesquisados acreditam que a cultura empresarial influencia uma ampla gama de 

decisões e ações da companhia, tais como relacionadas com escolhas éticas, inovação e 

criação de valor (GRAHAM et al., 2017, p. 2), permitindo concluir que: 

A cultura empresarial é possivelmente o gerador de valor (value driver) 
menos estudado dentre os importantes agentes contribuintes para a 

performance de uma companhia. A primeira contribuição de nosso estudo de 

campo é quantificar o valor da cultura e a sua influência nas decisões dos 

funcionários. 91% dos executivos acreditam que a cultura é importante para 

as suas empresas e 79% colocam a cultura dentre os três ou cinco principais 

geradores de valor de sua companhia. 54% dos executivos desistiriam de 

uma aquisição cujo target seja uma combinação cultural deficiente, enquanto 

outros 33% exigiriam descontos entre 10%-30% sobre o preço de aquisição 

da empresa alvo. (...) Um avassalador percentual de 85% dos executivos 

acredita que uma cultura ineficaz aumenta as chances de que um funcionário 

possa atuar de maneira antiética ou até ilegal (Ibidem, p. 31, tradução 

minha).  

 

Nesse contexto, causa curiosidade que um tema tão central, relevante e referencial 

ainda não esteja devidamente especificado e destacado nos Formulários de Referência. Desde 

o final da década de 1970, devido ao salto de produtividade das empresas japonesas, houve 

interesse mundial sobre o tema da cultura organizacional, com foco na interseção entre as 

culturas nacionais e as culturas empresariais. No Brasil dos anos 1990, a cultura 

organizacional foi o segundo tema mais frequente nos anais do Congresso da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), com 51 trabalhos 

publicados (CARRIERI, 2002). 

Os autores da Lei das SA constataram que, ao ser observada como um fenômeno 

social, a companhia poderia ser classificada sociologicamente como uma “organização 

social”, que seria um grupo de indivíduos e recursos organizados para a atuação e objetivos 

comuns, de modo permanente ou duradouro (LAMY FILHO; BULHÕES PEDREIRA, 2009, 

p. 40). 
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A cultura empresarial é versão empresarial da cultura organizacional, podendo ser 

definida como:  

a combinação de valores, atitudes, hábitos, estilos e regras implícitas que 

geram o ambiente social e psicológico único de uma organização. Ela se 

reflete nas normas de comportamento aceitas ou refutadas no dia a dia e no 

que é de fato valorizado no ambiente de trabalho. Cultura significa, portanto, 

“a maneira como as coisas são feitas aqui”, tanto no dia a dia da empresa 

quanto nas relações com seus stakeholders (DI MICELI DA SILVEIRA, 

2018, p. 173-174). 

 

Na análise de um amplo acervo de artigos publicados sobre cultura organizacional 

brasileira, de 1991 a 2000, houve a percepção de que a maioria dos estudos analisou o tema de 

forma homogênea, sem levar em conta a pluralidade e heterogeneidade do país e de suas 

organizações (ALCADIPANI; CRUBELLATE, 2003, p. 64). 

Foi, inclusive, catalogada a produção científica brasileira sobre cultura organizacional 

no período de 2005/2014 (LOURENÇO, 2016, p. 47-68), apresentando um ranking 

quantitativo dos pesquisadores brasileiros e internacionais mais citados em tais artigos. 

A administração empresarial aborda a cultura com enfoque instrumental, buscando a 

intervenção e o controle da cultura na organização, para transformá-la numa variável 

controlável dentro de modelos administrativos. Identifica-se assim uma diferença com a 

abordagem antropológica da cultura, que não seria instrumental ou intervencionista, na sua 

busca pela compreensão e interpretação de sistemas simbólicos (MASCARENHAS, 2002, p. 

89). Nessa visão antropológica, a cultura seria um conjunto de ideias continuamente 

retrabalhadas, de maneira imaginativa, sistemática, inexplicável e imprevisível, tendo como 

traço essencial a ambiguidade nesse processo de transformação contínua (Ibidem, p. 91; 

LARAIA, 1986, p. 63). 

Quanto à cultura funcionar como uma variável dependente ou independente, 

identificou-se uma tendência da libertação da cultura quanto ao seu status tradicional, como 

uma variável dependente, como algo a ser explicado através de causas não culturais. 

Igualmente, questiona-se também a percepção da cultura como uma variável independente, já 

que não cabe ser mais percebida como um todo unitário, que impõe à ação social 

determinados significados, objetivos e valores. Desse modo, a cultura em si passa a ser 

considerada como um objeto social único, que merece uma análise aprofundada (KAUFMAN, 

2004, p. 353), permitindo inferir uma harmonia com a proposição de uma ciência da cultura 

(POTTS; HARTLEY, 2014). 
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O clássico estudo de Ouchi e Wilkins (1985, p. 463) analisou como o instrumental das 

Ciências Sociais, com viés antropológico, sociológico e psicológico, contribui para a 

compreensão da cultura empresarial. Na sua visão, o estudo da cultura organizacional é mais 

profundamente conectado com a Sociologia, pois a organização é um fenômeno social, que 

tem características que a distinguem de seu ambiente e dos indivíduos que a compõem.  

Na rotina empresarial de lidar com situações novas constantemente, a cultura 

empresarial funciona como uma fonte de referências, que exprime a personalidade da 

organização e, mais importante, a permanência e a coerência de um sistema de referências que 

ela constituiu para si mesma (THÉVENET, 1991, p. 33). Sendo assim, será coerente que esse 

sistema de referências da companhia seja especificamente abordado em seu Formulário de 

Referência. 

Nesse rumo, observa-se que a cultura empresarial é o resultado de um processo de 

aprendizagem, sendo criada ao longo da história da empresa, a cada resposta dada a um novo 

problema. Assim, a pesquisa da cultura empresarial deveria ser focada na decodificação das 

práticas de gestão, abordando temas ilustrativos dos valores da empresa, como o sistema de 

remuneração e o controle orçamentário (Ibidem, p. 34). 

Para a detecção da cultura real da empresa, o referido autor sugere como ponto de 

partida uma atenção aos fundadores e às circunstâncias da fundação. Uma abordagem que 

verifique as circunstâncias pessoais e sociais dos fundadores, o desafio inicial da empresa e os 

princípios implícitos nos processos iniciais da empresa. Esse olhar visa pôr em perspectiva as 

escolhas iniciais, que guiaram o desenvolvimento do processo de aprendizagem. Por exemplo, 

os valores escolhidos e praticados indicariam o que, naquela cultura, corresponde ou não a um 

critério de qualidade, de satisfação e de eficiência. Esses valores são reproduzidos na prática 

dos sistemas de escolha, de avaliação e de sanção (Ibidem, p. 35). 

As estratégias empresariais precisam dialogar com a realidade da cultura empresarial, 

para que possam ser efetivamente acolhidas e praticadas pela empresa, pois: 

 

Uma cultura empresarial pode fazer ou destruir a estratégia mais visionária 

ou os executivos mais experientes.  Padrões culturais podem produzir 

inovação, crescimento, liderança de mercado, comportamento ético e 

satisfação de consumidores.  Por outro lado, uma cultura danificada (a 

damaged culture) pode impedir resultados estratégicos, erodir a performance 

negocial, diminuir a satisfação e lealdade de consumidores e desencorajar o 

comprometimento de empregados (ANDERSON; ANDERSON; LEE, 2015, 

tradução minha). 
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Essa experiência internacional reconhece que a cultura empresarial está nas: 

“regras não escritas” [que] guiam as milhares de decisões que empregados 

tomam por toda a companhia todos os dias. Os Conselhos de Administração 

devem perguntar: Quais são essas regras não escritas que todos 

simplesmente sabem, mas que não necessariamente sabem articular 

claramente?  (Ibidem, idem, tradução minha). 

 

A busca diligente e proativa pelas respostas a essa pergunta deve abranger um 

conjunto representativo de fontes diferenciadas, como os funcionários e demais stakeholders 

da companhia, contando inclusive com informações por vezes já disponíveis em bancos de 

dados públicos sobre a companhia, como exemplificaremos a seguir. Uma síntese dessas 

respostas deve ser apresentada no FR com o comentário da diretoria da companhia, em 

sintonia com todos os compromissos de transparência que norteiam e caracterizam uma 

companhia aberta. 

O estudo da Virtuous Company (DI MICELI DA SILVEIRA; DONAGGIO, 2020), 

anteriormente mencionado, realizou a sua análise a partir de um banco de dados publicado 

pela Glassdoor, previamente conhecida como LoveMondays. A Glassdoor é um dos maiores 

sites de emprego e recrutamento do mundo. Tomando como base o fundamento da crescente 

transparência quanto aos ambientes de trabalho, o Glassdoor divulga milhões de 

oportunidades de trabalho, junto a uma vasta base de dados com informações sobre as 

companhias, tendo como diferencial o fato de que “toda essa informação é compartilhada por 

quem melhor conhece a companhia — os seus empregados” (GLASSDOOR, 2020). Lançado 

em 2008, o site reúne informações sobre 900.000 empresas situadas em mais de 190 países 

(GLASSDOOR, 2019). 

O economista-chefe da Glassdoor publicou a sua visão quanto a tendências de 

recrutamento e emprego em 2020 (CHAMBERLAIN, 2020, p. 9-12), dando destaque à 

tendência de que o ano de 2020 iniciaria uma década de priorização à cultura empresarial. Um 

de seus fundamentos decorre de uma pesquisa publicada pela Glassdoor em 2019. Realizada 

com 5 mil entrevistados, a pesquisa concluiu que 77% dos entrevistados avaliam a cultura de 

uma empresa antes de candidatarem-se a um emprego, e 56% consideram a cultura da 

empresa mais importante do que o salário, buscando uma combinação entre um pagamento 

justo e experiências mais significativas no local de trabalho, com valores e missão alinhados. 
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Além do Glassdoor, há outras fontes de dados publicamente disponíveis que as 

companhias e o mercado poderiam acessar na busca de informação sobre a cultura 

empresarial. Por exemplo, há o “Rankings das Melhores Empresas para Trabalhar”, publicado 

anualmente pela Great Place to Work (GPTW, 2020), que se apresenta como a “autoridade 

global em cultura no ambiente de trabalho”. Desde 1992, realizou pesquisas com mais de 100 

milhões de empregados (GPTW, 2019, p. 30). No maior estudo que realizaram sobre a cultura 

de trabalho global houve questionários para 3,4 milhões de empregados em 90 países, que 

trabalhavam para 10.000 organizações (Ibidem, p. 3). 

No mesmo rumo, com outro enfoque também correlato à cultura empresarial, há o 

Reclame Aqui, um dos sites mais acessados do Brasil, atendendo “diariamente mais de 600 

mil pessoas [que] pesquisam as reputações das empresas antes de realizar uma compra, 

contratar um serviço ou resolver um problema”. Tem 15 milhões de consumidores 

cadastrados e 120.000 empresas cadastradas, que utilizam o site “como referência para 

aprimorar seu atendimento”. Os “mandamentos da cultura do Reclame Aqui” estão listados 

em sua página institucional (Reclame Aqui, 2020). 

Em suma, há várias fontes de informação publicamente disponíveis para a reflexão 

sobre a cultura empresarial. Assim, uma das opções disponíveis para as companhias abertas 

que queiram aumentar a sua transparência quanto à sua cultura empresarial é incluir, em seu 

Formulário de Referência, alguma abordagem ou análise responsiva quanto ao 

posicionamento de sua cultura empresarial conforme as avaliações publicamente disponíveis 

em fontes de dados como as citadas. 

No mesmo sentido, em seu estudo referencial sobre o Conselho de Administração nas 

companhias brasileiras, a relevância da cultura organizacional também foi abordada por sua 

autora, Sandra Guerra (2017), uma das fundadoras e ex-presidente do Conselho de 

Administração do IBGC, que transcreveu o seguinte posicionamento do então chairman do 

FRC, o órgão regulador independente responsável pela promoção de governança corporativa 

no Reino Unido: 

Em vez de se preparar para enfrentar crises, é importante ter foco contínuo 

na cultura. O baixo desempenho pode se exacerbar, quando a empresa está 

sob pressão. Uma cultura forte será duradoura em momentos de estresse e 

ajudará a mitigar os impactos. É essencial para lidar eficazmente com os 

riscos e manter uma performance resiliente (BISCHOFF, Winfried apud 

GUERRA, 2017, p. 319). 
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Essa posição insere-se no contexto de uma ampla pesquisa sobre cultura empresarial 

realizada pelo FRC naquele ano (GUERRA, 2017, p. 320; FRC, 2016), que embasou o novo 

código de governança corporativa do Reino Unido de 2018, cuja execução foi mensurada 

agora em 2020. Tal pesquisa decorreu de uma mesa redonda com presidentes de Conselho de 

Administração de companhias componentes do índice FTSE 100 da Bolsa de Londres em 

2015, para identificar os temas importantes quanto a cultura empresarial (FRC, 2016, p. 57). 

Esse relatório do FRC foi intitulado Cultura Empresarial e a Função dos Conselho de 

Administração.  

De fato, o código de 2018 adotou como princípio que cabe ao Conselho de 

Administração estabelecer os propósitos, valores, estratégias da companhia, bem como 

satisfazer-se de que há alinhamento entre esses elementos e a cultura da companhia (FRC, 

2018, p .4; FRC, 2020, p. 9). Tal princípio estabelece ainda que os conselheiros devem agir 

com integridade, liderar pelo exemplo e promover a cultura desejada (FRC, 2018, p. 4). 

Como derivação desse princípio, incumbe ao Conselho de Administração acessar e 

monitorar a cultura empresarial, inclusive para recomendar medidas corretivas, se necessário 

(FRC, 2018, p. 4). O Código menciona que a cultura empresarial deve promover a integridade 

e a abertura, valorizar a diversidade e ser responsiva a visões dos acionistas e da ampla gama 

de stakeholders (FRC, 2018, p. 1). 

Em 2020, o FRC publicou a sua análise anual sobre o código de governança 

corporativa naquele país, acompanhando a adoção em 2019 do novo código lançado em 2018, 

que trazia como uma de suas inovações a atenção à cultura empresarial. Esse estudo abrangeu 

os relatórios anuais de 82 companhias que compõem o FTSE 100 (FRC, 2020, p. 2). 

O relatório de 2020 registrou o desapontamento do FRC com o baixo retorno obtido 

das companhias quanto ao tema da cultura empresarial, especialmente levando em conta que a 

importância do tema foi destacada pelo FRC há mais de 3 anos. Para algumas das empresas, a 

cultura empresarial foi incluída como um fator de risco da companhia. Porém, dentre as 

poucas companhias que relataram iniciativas relacionadas ao tema, preponderou a menção a 

pesquisas de motivação de funcionários e a atenção à métrica de preenchimento destas 

pesquisas. Essa abordagem foi considerada insuficiente pelo FRC (FRC, 2020, p. 10). 

Assim, embora o código de governança corporativa do Reino Unido coloque-se na 

vanguarda de requerer que as companhias se posicionem quanto a suas culturas empresariais, 

em harmonia com a recomendação resultante desta nossa pesquisa, cabe cogitar se a 

desapontadora prática embrionária de tal requerimento inovador no Reino Unido sinaliza 
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alguma similaridade com o preenchimento proforma do Formulário de Referência lato sensu, 

como debatido neste relatório técnico.  

 

2.4.3. FR como discurso de Cultura Empresarial 

Feitas essas considerações teóricas sobre cultura empresarial, cabe avaliar como o FR 

se insere na cultura empresarial, lembrando que o FR é uma declaração pública feita em nome 

da companhia a todos os seus stakeholders e disponibilizada publicamente à sociedade no 

geral, onde passa a compor um imenso banco de dados público sobre as trajetórias das 

companhias abertas brasileiras desde 2009. 

Os Estudos Culturais utilizam a definição foucaultiana de “discurso” como sendo “um 

grupo de pronunciamentos que proporciona uma linguagem para falar sobre um tópico 

particular ou um momento histórico”. Foucault argumenta que o discurso constrói o assunto, 

definindo e produzindo os objetos do nosso conhecimento. O discurso rege, define e dirige. 

Portanto, o discurso também exclui, limita e restringe. Sendo assim, “nada tem nenhum 

sentido fora do discurso” (FOUCAULT apud HALL, 2016, p. 80-81). 

Assim, o Formulário de Referência é um “discurso”, um discurso empresarial, que 

deve ser contextualizado no instrumental teórico aqui delineado. Como observa Hall (2016, p. 

46), “palavras constantemente saem do uso comum, e novas frases são cunhadas”. Palavras 

como “governança”, “compliance”, e “sustentabilidade” não existiam na cultura brasileira até 

as últimas décadas do século XX, com os seus significados atuais. 

Nesse sentido, esses conceitos relativamente novos parecem estar agora querendo se 

enraizar na cultura brasileira e, para tanto, precisam dialogar na mesma cultura brasileira onde 

convive “o nosso passado escravocrata, o espectro do colonialismo, as estruturas de 

mandonismo e patriarcalismo, a da corrupção renitente, a discriminação racial, as 

manifestações de intolerância de gênero, sexo e religião” (SCHWARCZ, 2019, p. 224). 

Em tempos de discursividade ESG, não basta a boa intenção do desenho formal dos 

Formulários de Referência, dos Relatos Integrados, dos Informe CBGC ou a adição de 

menção neles à “cultura empresarial” aqui considerada. As companhias, seus investidores e as 

partes interessadas precisam efetivamente querer que a companhia vá além da formalidade de 

“cumprir a tabela”, numa conduta proforma. Para tornar realidade as metas ESG das 

companhias abertas brasileiras, é preciso que o conteúdo de seus FRs passe a ter uma 

qualidade compatível com a discursividade divulgada. 
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Do contrário, será apenas mais uma moda passageira, que seguirá reproduzindo uma 

grave visão sobre a prática institucional brasileira, externada pelo jurista Fabio Konder 

Comparato: 

a dissimulação de caráter é um traço comum aos nossos grupos dominantes. 

Nossos oligarcas sempre fizeram questão de se mostrar “civilizados”; 

adotando exteriormente os modos de vida dos povos tidos como superiores, 

e reservando para o âmbito doméstico ou o ambiente interno os costumes 

considerados atrasados ou primitivos. Como reflexo dessa dissimulação, 

nossas instituições jurídicas têm sempre um caráter dúplice. Oficialmente, 

costumam equiparar-se às mais modernas e avançadas de cada momento 

histórico. Na realidade, porém, só têm vigência – no sentido do étimo vigeo, 

-ere  ̧ isto é, ter força ou vigor -, as normas e costumes ditados ou aceitos 

pelos grupos oligárquicos. Esta é a razão pela qual nunca pudemos ter no 

Brasil um verdadeiro Estado de Direito; ou seja, um Estado em que as 

instituições controlam-se mutuamente (COMPARATO, 2017, p. 31). 

 

Para evitar a reprodução desse quadro, convém ter presente algumas nuances da 

atualidade da cultura empresarial das companhias brasileiras, como ilustraremos a seguir, 

recortando e conectando aspectos discursivos relativos à integridade, toxidade, meritocracia e 

sustentabilidade. 

 

2.4.4 Aspectos discursivos da “cultura de integridade” 

Nas setenta e nove páginas que somam os modelos do FR e do Informe CBGC, apenas 

uma vez aparece a palavra “cultura”. Consta no item 27 do Informe CBGC, onde é 

recomendado que a companhia tenha um código de conduta que “reflita a identidade e cultura 

organizacionais”. 

O Informe CBGC, criado em 2016 e que será analisado na Seção 2.5.2, já refletia a 

atmosfera sociojurídica inaugurada com a Lei da Empresa Limpa de 2013, que estimulou a 

implantação de uma cultura empresarial de compliance, ou seja, uma cultura empresarial de 

integridade nas empresas brasileiras (SOUZA; JAPIASSÚ, 2017, p. 1.048). 

Essa expressão inglesa compliance tem sido usada no Brasil como uma expressão 

sintética da obrigação de cumprimento da legislação, como uma conduta de integridade e 

anticorrupção, no contexto da Lei da Empresa Limpa. Pareceu haver aí o marco temporal de 

uma mudança na cultura empresarial brasileira, buscando doravante a prevenção da 

ocorrência de crimes de corrupção envolvendo empresas, pois:   
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quando administrada de maneira errada, a cultura de uma empresa pode se 

tornar tão perniciosa que as pessoas muitas vezes passam a não atribuir 

nenhum significado aos normativos internos e leis. Os escândalos recentes 

no país evidenciados pela Operação Lava-Jato, por exemplo, não foram 

causados pela ausência de documentos de governança, mas por culturas 

tóxicas que induziram pessoas comuns à omissão ou a comportamentos 

ilegais (DI MICELI DA SILVEIRA, 2018, p. 174). 

 

É fato que a implantação de mecanismos de governança corporativa não foi suficiente 

para evitar que muitas companhias tenham se envolvido em práticas criminais de corrupção, 

como vem demonstrando a Operação Lava-Jato e suas congêneres. Tal operação foi iniciada 

em março de 2014, com investigação perante a Justiça Federal em Curitiba, e consta ser “a 

maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil” 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2020). 

Além disso, a viabilização do compliance e de outros compromissos estratégicos 

oriundos da alta governança da companhia precisa dialogar e obter a adesão da cultura 

organizacional. Por isso mesmo, a nova lei importou um modelo estadunidense, que adota 

diretrizes como: (a) o tom no topo – tone at the top; e (b) faça o que fala – walk the talk 

(NEVES, 2018, p. 30).  

Essas diretrizes estipulam o requerimento adicional de que, além de ter um código de 

conduta arquivado em algum lugar, é necessário o real e efetivo comprometimento com tais 

práticas, por parte do discurso e da atitude da alta administração da empresa e de sua equipe 

de funcionários e fornecedores. 

A Lei da Empresa Limpa tem servido como uma nova oportunidade para o discurso de 

uma cultura empresarial de integridade, estimulando a implantação de programas de 

compliance pelas empresas. Nesse sentido, dezenas de milhares de profissionais brasileiros 

têm participado anualmente de uma semana de treinamento gratuito online sobre compliance. 

Cerca de 70 mil pessoas já comporiam o que foi divulgado como sendo “a maior comunidade 

dedicada à difusão de cultura de compliance do mundo” (LEC EDITORA E 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, 2020). Parecia haver uma mudança social em 

curso, quando dezenas de milhares de executivos das principais empresas do país estão sendo 

treinados contra a corrupção, participando de programas voluntários, independentes e 

descentralizados. 

De todo modo, nos anos mais recentes, esse movimento discursivo em favor de uma 

cultura de integridade nas empresas tem sido também objeto de intenso questionamento, 
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principalmente a partir de duas vertentes. Uma das vertentes questiona o excesso da 

severidade punitiva aplicada às empresas brasileiras alvejadas pelas operações punitivas, que 

teria assim deteriorado muito da sua competitividade no mercado internacional e local, 

gerando severos danos sociais colaterais que poderiam ter sido evitados com melhores 

práticas de combate à corrupção (WARDE, 2018, p. 49-50). Por sua vez, a outra vertente 

questiona a motivação e a legitimidade dos agentes punitivos que lideraram tais operações, 

em razão do conteúdo de conversas atribuídas a integrantes da força-tarefa da Operação Lava 

Jato, publicadas pelo site The Intercept a partir de 2019, na série de reportagens que se tornou 

conhecida como “Vaza-Jato” (G1, 2020). 

Observando essa situação contemporânea com um olhar de longo prazo, uma reflexão 

interdisciplinar sobre o momentum da cultura empresarial do compliance remete a reiterados 

questionamentos já registrados há décadas, quanto à distância entre o discurso e a prática na 

ética brasileira:  

Hoje a palavra de ordem em toda parte é o “retorno à ética” ou a 

“necessidade de ética”. Fala-se em crise dos valores e na necessidade de um 

retorno à ética, como se esta estivesse sempre pronta e disponível em algum 

lugar e como se nós a perdêssemos periodicamente, devendo, 

periodicamente, reencontrá-la. É como se a ética fosse uma coisa que se 

ganha, se guarda, se perde e se acha e não a ação intersubjetiva consciente e 

livre que se faz à medida que agimos e que existe somente por nossas ações 

e nelas. (...) Há no Brasil um mito poderoso, o da não-violência brasileira, 

isto é, a imagem de um povo generoso, alegre, sensual, solidário que 

desconhece o racismo, o sexismo, o machismo, que respeita as diferenças 

étnicas, religiosas e políticas, não discrimina as pessoas por suas escolhas 

sexuais etc. (...) Muitos indagarão como o mito da não-violência brasileira 

pode persistir sob o impacto da violência real, cotidiana, conhecida de todos 

e que, nos últimos tempos, é também ampliada por sua divulgação e difusão 

pelos meios de comunicação de massa.  (...) a mitologia e os procedimentos 

ideológicos fazem com que a violência que estrutura e organiza as relações 

sociais brasileiras não possa ser percebida, e, por não ser percebida, é 
naturalizada e essa naturalização conserva a mitologia da não-violência com 

a qual se brada pelo “retorno à ética” (CHAUÍ, 1998). 

 

2.4.5. Cultura de Resultados e a Meritocracia 

Uma outra tentativa discursiva de modernização competitiva das empresas brasileiras 

foi a divulgação da adoção de uma “cultura de resultados”. No Brasil recente, essa cultura 

empresarial de resultados destacou-se por: 

um efeito colateral perigoso da ênfase do foco no resultado: a interpretação 

pelos executivos de que precisam entregar as metas a qualquer custo. Esse 
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não é um risco infundado. Estudo feito com experts em corrupção 

empresarial (ex-executivos de empresas corruptas, jornalistas investigativos 

e policiais) concluiu que “o foco excessivo nos resultados financeiros é uma 

característica-chave de culturas organizacionais antiéticas” e que o valor de 

“orientação para os resultados” leva a uma premissa generalizada de que os 

fins justificam os meios. (...) No Brasil, diversas companhias adotam “foco 

no resultado” como valor essencial ou atitude desejada. Casos da Camargo 

Corrêa em seu relatório de 2012, da JBS em seu relatório de 2014 – ambas 

envolvidas em escândalos de corrupção – e da Oi em seu relatório de 2017 

(maior caso de recuperação judicial do Brasil) (DI MICELI DA SILVEIRA, 

2019, p. 1). 

 

É reportado que uma pesquisa global com mais de 1.300 executivos, atuantes em mais 

de 230 empresas, teria identificado que 89% dessas empresas adotava a “cultura de 

resultados”, que se caracteriza por um “ambiente de trabalho orientado a resultados, 

conquistas, realizações e baseado no mérito” (MAGALDI; SABILI NETO, 2019, p. 24). Tal 

pesquisa foi baseada numa survey online com cerca de 25.000 funcionários e entrevistas com 

gerentes empresariais (GROYSBERG et al, 2018, p. 10). 

Por sua vez, no Brasil atual, a pesquisa empírica aqui realizada, baseada em dados 

divulgados por um recorte de companhias abertas brasileiras em 2019, descrita na seção 

metodológica (Seção 3) e analisada na subseção 3.6, aponta um resultado distinto do 

observado na pesquisa acima citada. Praticamente não identificamos quase nenhuma 

companhia brasileira que declare em seu FR ser adepta à cultura de resultados. Pode ser um 

indicativo de diminuição desse comportamento, que vem sendo identificado como fértil para o 

surgimento de uma “cultura de toxidade”, que abordaremos na seção seguinte. 

No meio empresarial brasileiro recente, o discurso da cultura de resultados costumava 

ser vocalizado junto ao discurso da meritocracia, um outro conceito que tem merecido uma 

grande quantidade de questionamentos na atualidade.  

Ao tempo do Estado Novo, o Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), criado em 1938, anteviu o sistema de mérito como a via adequada para a racionalizar 

a ocupação dos empregos públicos no país, diminuindo uma incompatibilidade entre a 

'racionalidade' da administração e a 'irracionalidade' da política (CPDOC, 1997). 

A expressão “meritocracia” surgiu na Inglaterra em 1958, oferecendo um princípio 

organizacional para uma época supostamente pós-aristocrática, visando superar privilégios 

hereditários. Trouxe a perspectiva de um futuro em que homens educados e brancos, imbuídos 

de uma ética racionalista e profissional, poderiam ascender socialmente, para se dedicarem a 
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servir a coletividade nas causas da eficiência, do crescimento e da justiça (CIVIL; 

HIMSWORTH, 2020, p. 373-375). 

Desde então, o conceito ressurge de modo recorrente, como se fosse um conceito 

neutro, que possa viabilizar uma política mais consensual e estável. Entretanto, o seu próprio 

autor destacou que a meritocracia pode gerar uma sociedade profundamente desigual, instável 

e infeliz (Ibidem, p. 376). 

O discurso antimeritocrático acusa o seu modelo de elitista, globalista e neoliberal, 

visto como uma prática desagregadora e injusta, que gera uma cultura de estresse 

organizacional e eterniza privilégios competitivos, priorizando resultados individuais 

(BARBOSA, 2014; SANDEL, 2020). 

A questão moral da meritocracia é explicitada nos comportamentos moralmente 

desagradáveis que dela derivam, gerando arrogância entre “vencedores” e humilhação e 

ressentimento entre “perdedores”. “Esses sentimentos morais estão no cerne da insurgência 

política contra as elites. A queixa populista é sobre a tirania do mérito. E a reclamação é 

justificada” (SANDEL, 2020, p. 38).  

Na empresa brasileira, o debate quanto à meritocracia precisa lidar ainda com “o 

caráter extremamente hierárquico, personalista, relacional e não transparente da gestão no 

Brasil”, onde se verifica:  

o uso de princípios não meritocráticos para a ocupação de cargos na diretoria 

e nos conselhos administrativos, a existência de carreiras com critérios de 

avanço extremamente subjetivos, que tiram do indivíduo sua capacidade de 

autogestão, a existência de feudos e "puxadinhos" e o crescimento de um 

"nepotismo meritocrático" (uma forma brasileira de degreeocracy, que 

justifica a nomeação de parentes baseada em seus diplomas) (BARBOSA, 

2014). 

 

Os excessos de priorização do “foco no resultado” ou de hipercompetitividade 

meritocrática podem ser sinais de uma cultura empresarial que se caracteriza pela toxidade. 

 

2.4.6. Cultura Empresarial Tóxica 

A cultura organizacional tóxica foi explicitada com a notícia de um episódio militar de 

2010, analisado em texto publicado pelo United States Army War College: 

Em 2010, três oficiais não comissionados do Exército foram considerados 

culpados de crueldade e maus tratos de soldados no Iraque, depois de um 

membro do seu pelotão ter cometido suicídio. Procuradores alegaram que 
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esses soldados estabeleceram um padrão de crueldade e maus tratos ao 

direcionarem soldados para punições arbitrárias e ridículas, e abusos físicos. 

Comportamentos abusivos podem se tornar intrínsecos à cultura de uma 

organização se eles forem praticados e encorajados pela liderança 

(AUBREY, 2012, p. 12, tradução minha). 

 

Além da violência física, o episódio envolve também violências de outra natureza, que 

poderiam ser incluídas na noção de violência simbólica, de Pierre Bourdieu, ocorrendo por 

meio da dominação simbólica (GRENFELL, 2018, p. 234), ou de violência cultural, quando 

“aspectos de uma cultura são utilizados para legitimar a violência direta ou estrutural, por 

exemplo a arte, a religião, a linguagem e as ciências” (GALTUNG, 2003 apud CABRAL; 

GONÇALVES; SALHANI, 2018, p. 250). 

Esse caso militar traz referenciais úteis ao estudo da cultura empresarial tóxica. Uma 

equipe internaliza normas e valores da sua organização e, por extensão, os valores do líder, 

cuja liderança tóxica pode ser também exercida pelo controle de valores, normas e 

comportamentos (AUBREY, 2012, p. 5). No caso, observou-se que a liderança tóxica não 

ocorre espontaneamente, demandando uma cultura e um sistema que a sustente e empodere 

(Ibidem, p. 13).  

O surgimento da liderança tóxica vai além das características individuais do líder 

tóxico, demandando uma confluência de circunstâncias, que Padilla, Hogan e Kaiser definem 

como o “triângulo tóxico”, que seria composto pela liderança tóxica, por seguidores 

suscetíveis e por ambientes institucionais condutivos (PADILLA; HOGAN; KAISER, 2007, 

p. 179). 

O terceiro vértice desse triângulo tóxico inclui a cultura empresarial (Ibidem, p. 185), 

cujos fatores tóxicos abrangem a intensidade do distanciamento hierárquico, com uma grande 

diferença de privilégios e autoridade dentre os integrantes da equipe. Quando a cultura de 

distanciamento hierárquico ocorre em equipes com nível educacional baixo e grande 

disparidade de distribuição de riqueza, os seguidores costumam ser mais tolerantes com 

assimetrias de poder que, potencialmente, caracterizam a tirania e o despotismo (Ibidem, p. 

186).  

O quadro de desigualdade social brasileira se encaixa nessa descrição de 

distanciamento hierárquico, potencialmente condutivo a uma cultura empresarial tóxica. 

Corroborando essa percepção, algumas das empresas que tiveram as suas culturas 
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empresariais tóxicas explicitadas na Operação Lava-Jato pareciam refletir esse personalismo 

na sua governança empresarial. 

Nesse sentido, a discricionariedade é outro elemento da cultura empresarial que pode 

permitir que líderes tóxicos abusem do seu poder. A governança corporativa é um instrumento 

central para reduzir e limitar essa discricionariedade. Entretanto, é uma situação comum em 

posições seniores em organizações jovens, com mecanismos de governança ainda 

embrionários e crescimento econômico acelerado (Ibidem, p. 186). Similar a casos brasileiros 

recentes, essa foi a situação do emblemático caso ENRON, quando a inovadora e gigantesca 

empresa de energia estadunidense quebrou em 2001, em meio a diversas fraudes contábeis, 

que causaram também o fim da Arthur Andersen, a sua auditora e então líder global no setor 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2003).  

Esses elementos de toxidade empresarial ainda encontram um solo fértil no Brasil 

atual, dando continuidade ao traço autoritário sintetizado por Schwarcz (2019), de antiga 

origem, e cuja verossimilhança é ratificada em narrativas vindas de diversos ângulos 

complementares: 

Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade 

brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o público e, 

tendo o centro na hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em todos os 

seus aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre 

realizadas como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que 

obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em 

desigualdades que reforçam a relação mando-obediência. O outro jamais é 

reconhecido como sujeito nem como sujeito de direitos, jamais é 

reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As relações, entre os 

que se julgam iguais, são de "parentesco", isto é, de cumplicidade; e, entre os 

que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da 

clientela, da tutela ou da cooptação, e, quando a desigualdade é muito 

marcada, assume a forma da opressão. Em suma: micropoderes capilarizam 

em toda a sociedade de sorte que o autoritarismo da e na família se espraia 

para a escola, as relações amorosas, o trabalho, os mass media, o 

comportamento social nas ruas, o tratamento dado aos cidadãos pela 

burocracia estatal (...) (CHAUÍ, 1998). 

 

Padilla, Hogan e Kaiser concluem que o fator ambiental mais importante para evitar 

lideranças destrutivas é a governança corporativa, materializada pela institucionalização de 

freios e contrapesos, a prestação de contas (accountability) e uma cadeia de comando e 

controle, que culmina em uma forte supervisão pelo conselho de administração (PADILLA; 

HOGAN; KAISER, 2007, p. 190). 
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 Nesse contexto, certos tipos de cultura empresarial tóxica podem representar maior 

risco de destruição do valor social da companhia. Desde a sua versão original de 2009, o 

Formulário de Referência já estipulava que os fatores de risco da companhia deveriam ser por 

ela divulgados no Item 4.1 do FR (Descrição – Fatores de Risco), abrangendo os “fatores de 

risco que possam influenciar a decisão de investimento”, tais como fatores de risco atrelados à 

companhia, ao controlador, aos acionistas, a controladas, fornecedores e clientes, ao setor de 

atuação, à regulação e à atuação em países estrangeiros (SANTOS; COELHO, 2018), como 

transcrito anteriormente na Seção 2.2.  

Depois de tantos casos de toxidade empresarial descritos e evidenciados a partir da 

Operação Lava-Jato e de tantos programas de integridade empresarial iniciados a partir da Lei 

da Empresa Limpa de 2013, parece razoável reconhecer que a cultura empresarial pode ser 

um dos fatores de risco da companhia brasileira e que, como tal, deve ser especificada no FR. 

 

2.4.7. Aspectos Inaugurais de uma “Cultura Empresarial ESG” 

Com o potencial de tornar-se uma inovação social, ao inovar na solução de um 

problema social (PORTO, 2017, p. 9), há uma nova discursividade no mercado investidor 

brasileiro, acelerada nesses tempos pandêmicos de 2020. Esse discurso incentiva uma cultura 

empresarial mensurada por parâmetros ESG, ou seja, parâmetros socioambientais e de 

governança. Dada a intensidade com que o “novo” tema vem afetando a agenda de 

prioridades das companhias abertas brasileiras, vale um breve histórico quanto à sua origem. 

Na virada do milênio, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Pacto Global, 

com o propósito de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em sua 

prática de negócios, de valores fundamentais internacionalmente aceitos nas áreas de direitos 

humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção (NUNES, 2014, p. 205). 

Os princípios do Pacto Global visavam servir como uma diretriz para o crescimento 

sustentável e a cidadania, através da adesão voluntária de lideranças empresariais inovadoras 

e comprometidas (Ibidem, p. 206). 

Em 2004, a ONU convocou CEOs das principais instituições financeiras globais para 

uma iniciativa conjunta sob o Pacto Global, buscando integrar o ESG no mercado de capitais 

(KELL, 2018). Naquele momento, surgiu a expressão ESG, que vem agora como novidade 

prioritária para a agenda das companhias brasileiras em 2020. O relatório originário, 

publicado pelo Pacto Global, explicou que:  

 



 

 

 

 

46 

Ao longo deste relatório, nós evitamos usar termos tais como 

sustentabilidade, cidadania corporativa, de modo a evitar confusões 

resultantes das diferentes interpretações desses termos. Nós preferimos 

explicitar as questões ambientais, sociais e de governança que são o tópico 

deste relatório. Este relatório foca em questões que têm ou podem ter 

impacto material no valor de investimentos. (...) Sistemas sólidos de 

governança corporativa e de gestão de riscos são pré-requisitos cruciais para 

uma implementação exitosa de políticas e medidas, que enderecem os 

desafios socioambientais. Por isso, nós escolhemos o uso do termo “questões 

ambientais, sociais e de governança” ao longo deste relatório, como uma 

maneira de destacar o fato de que essas 3 áreas são proximamente 

interconectadas (KNOEPFEL, 2004, p. 2, tradução minha). 

 

Surgia ali uma iniciativa conjunta da ONU com instituições financeiras para o 

desenvolvimento de diretrizes e recomendações quanto a como melhor integrar o ESG nas 

atividades do mercado financeiro. Segundo o relatório, essas instituições estavam convencidas 

de que: 

em um mundo mais globalizado, interconectado e competitivo, a maneira 

como as questões ESG são geridas é parte das qualidades gerais de gestão de 

que uma companhia precisa para competir de maneira bem-sucedida. 

Companhias que tem performances melhores com relação a essas questões 

podem aumentar o valor para seus acionistas, por exemplo, através da gestão 

adequada de riscos, da antecipação de medidas regulatórias e do acesso à 

novos mercados, enquanto ao mesmo tempo contribuem para o 

desenvolvimento sustentável das sociedades em que operam. Além disso, 

essas questões podem ter um forte impacto na reputação e nas marcas, que 

são uma parte cada vez mais importante do valor da companhia (Ibidem, p. i, 

tradução minha).  

 

Em 2019, a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, vocalizou esse 

compromisso perante as companhias que desejam receber e manter os seus investimentos. A 

BlackRock Investment Stewardship incentivou a adoção de práticas comerciais que apoiem a 

criação de valor de longo prazo, demandando que as companhias estabeleçam anualmente 

uma estrutura estratégica para a criação de valor de longo prazo.  

Essa dinâmica, segundo a BlackRock, está se tornando mais aparente na medida em 

que o público vem se tornando mais exigente com as empresas, numa tendência que se 

acelerará com a inserção dos millenials, que hoje representam 35% da força de trabalho, 

expressando suas novas expectativas com relação às companhias para as quais trabalham, 

compram e investem:  

 

Nos próximos anos, os sentimentos dessas gerações impulsionarão não 

apenas as suas decisões como empregados, mas também como investidores, 

com o mundo passando pela maior transferência de riqueza da história: US$ 
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24 trilhões, de baby boomers a millennials. À medida que a riqueza é 

transferida e as preferências de investimento mudam, as questões ambientais, 

sociais e de governança serão cada vez mais relevantes para as avaliações 

corporativas (FINK, 2019). 

 

Como se vê, a forma como a cultura de determinada empresa lida com questões 

ambientais, sociais e de governança será cada vez mais relevante na definição de seu potencial 

de êxito para a captação e manutenção de investimentos junto à nova geração. 

Com o surgimento dessa cultura empresarial ESG, apresentam-se questões derivadas, 

já estudadas em 2014, indagando se a governança de companhias sustentáveis se difere de 

firmas tradicionais; se empresas sustentáveis tem melhor engajamento com stakeholders; e se 

empresas sustentáveis têm diferenciais de performance (ECCLES; IOANNOU; SERAFEIM, 

2014, p. 3). 

Quanto à performance, a conclusão do estudo é de que as companhias, que 

voluntariamente adotaram políticas socioambientais há muitos anos, apresentam uma melhor 

performance de longo prazo do que as suas concorrentes, em termos de cotação de mercado 

ou contábil (Ibidem, p. 34). 

O estudo abrangeu uma análise com a amostragem de 180 empresas ao longo de até 18 

anos, usando uma metodologia criteriosa. A hipótese testada foi de que organizações que 

espontaneamente adotaram políticas socioambientais representam um tipo distinto de 

companhia moderna, caracterizado por: (a) uma governança que leva em conta a performance 

socioambiental da empresa, em adição à performance financeira; (b) ter uma abordagem de 

longo prazo, que maximiza a lucratividade atemporal; e (c) ter um processo ativo de 

relacionamento com stakeholders (Ibidem, p. 5). 

Na literatura, a cultura empresarial é percebida como um atributo para melhorar a 

performance da sustentabilidade corporativa: “Se a cultura corporativa é vital para a 

performance da sustentabilidade corporativa, então deve ser considerada na modelagem de 

avaliação” (ISLAM; TSENG; KARIA, 2019, p. 676-677, tradução minha). 

Analisando tal afirmativa, conforme a linguagem de nosso texto, temos que: se a 

cultura empresarial é vital para a performance da sustentabilidade empresarial, então a cultura 

empresarial é uma informação relevante e referencial, que deve ser especificamente 

considerada no FR, no RI e no Informe CBGC. 

Esse estudo de 2019 percebe que existem diversas modelagens de avaliação da 

sustentabilidade empresarial que, entretanto, não incluem os atributos da cultura corporativa. 
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O estudo conclui, assim, pela importância de que passem a ser integrados os atributos da 

cultura corporativa nas métricas de performance da sustentabilidade corporativa (Ibidem, p. 

688). 

Em 2005, foi criado no Brasil o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 

materializando então uma iniciativa pioneira na América Latina, com a seleção de um 

portfólio de ações de companhias abertas comprometidas com práticas sustentáveis, auferidas 

conforme um questionário técnico. Atualmente, a carteira do ISE B3 reúne 28 companhias, 

representando 12 setores e somando cerca de 40% do valor total das companhias da B3. 

Simultaneamente ao noticiário da demanda por companhias com cultura empresarial ESG, foi 

recém-divulgado que a metodologia de composição do ISE está em fase de atualização 

(DURÃO, 2020).  

 

2.5. Aprimoramentos feitos no formulário de referência 

Como mencionado na Seção 2.2, o Formulário de Referência foi instituído em 2009 e, 

desde então, tem sido objeto de iniciativas de aprimoramento, dentre as quais destacam-se a 

inclusão de dois documentos afins ao Formulário de Referência, relativos à adição de 

informações substanciais sobre sustentabilidade e sobre governança corporativa. Esses dois 

documentos, que compõem o que definimos neste estudo como um Formulário de Referência 

lato sensu, serão considerados nesta seção. 

Como relatado acima, a expressão ESG já existia antes de 2009, quando foi criado o 

Formulário de Referência. Identificaremos a seguir os seus dois principais aprimoramentos, 

que se destinaram a atender parâmetros socioambientais (ES) e de governança (G) das 

companhias abertas brasileiras. 

 

2.5.1. Aprimoramento Socioambiental no FR: atendendo o “ES” do ESG 

O primeiro documento é um anexo ao FR, resultante da necessidade de cumprimento, 

pelas companhias abertas, da obrigação de divulgação de informações socioambientais no FR, 

como antecipado na Seção 2.2. A resposta a esse requerimento de informação sobre “políticas 

socioambientais” da companhia costuma ser feita mediante a utilização de variados modelos 

de relatórios, como é o caso do Relato Integrado (RI), dentre outros disponíveis.  

Na pesquisa empírica que realizamos na amostra selecionada, constante na Seção 3.3. 

deste relatório, identificamos que a maioria da população pesquisada adota o modelo do 
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Relato Integrado. Entretanto, essa maioria amostral ainda corresponde a uma minoria no 

universo das companhias abertas brasileiras, como voltaremos a abordar na Seção 3.6.  

Até o surgimento dos relatórios de sustentabilidade, os relatórios empresariais não 

costumavam conectar dados contábeis e não contábeis, não explicitando essas importantes 

conexões. O modelo de Relato Integrado buscou suprir essa defasagem, oferecendo uma 

forma mais completa de apresentar os relatórios corporativos já existentes (HIGUCHI et al., 

2015, p. 1). 

Em 2012, a difusão dos relatórios de sustentabilidade foi impulsionada por uma 

recomendação feita pela ONU, durante a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, a 

Rio+20, explicitada no documento final da conferência:  

 

47. Reconhecemos que é importante que as empresas comuniquem as 

informações sobre o impacto ambiental de suas atividades e as encorajamos, 

especialmente as empresas de capital aberto e as grandes empresas, a 

considerar a integração das informações sobre a sustentabilidade de suas 

atividades em seus relatórios periódicos. Encorajamos a indústria, os 

governos interessados e as partes envolvidas a elaborarem, com o apoio do 

sistema das Nações Unidas, se for o caso, modelos das melhores práticas, e a 

facilitarem a publicação das informações sobre o caráter sustentável de suas 

atividades, fundamentadas nos ensinamentos extraídos das estruturas 

existentes, e dando atenção especial às necessidades dos países em 

desenvolvimento, inclusive em matéria de capacitação (Rio+20, 2012 apud 

GARCIA; KAO; CIASCA, 2018, p. 2-3). 

 

No Brasil de 2015, houve um Grupo de Trabalho sobre Relatos Corporativos de 

Sustentabilidade, criado por iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o 

objetivo de apontar diretrizes de orientação ao governo federal para uma Estratégia Nacional 

para a Promoção de Relatos Corporativos de Sustentabilidade, visando que a informação 

financeira seja apresentada de modo integrado com a não financeira (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2015, p. 7). Naquela ocasião, o GT concluiu que havia um debate 

internacional ainda inconcluso, sobre o modelo mais eficaz para esses relatos corporativos, 

dividido entre grupos favoráveis à autorregulação ou a um modelo mandatório (Ibidem, p. 

30). 

Em 2016, a CVM tornou obrigatória a divulgação de informações socioambientais no 

FR, especificamente no item 7.8 – “Políticas Socioambientais”, conforme a Instrução CVM nº 

552, sem impor uma formatação padronizada para os relatórios de divulgação dessas 

informações.  
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Em 2019, esse debate continuava no plano internacional, tendo sido realizada pela 

McKinsey & Company uma pesquisa com 107 executivos e investidores, representando 

empresas, gestoras e investidores. A sua conclusão foi no sentido de que os investidores não 

conseguiam utilizar com facilidade os relatórios empresariais de sustentabilidade na hora de 

basear as suas decisões de investimentos. Um dos motivos é que, ao longo dos anos, as 

organizações padronizadoras estabeleceram quase uma dúzia de estruturas e normas para a 

elaboração de relatórios. Dada essa variedade, cabe aos investidores o custo de conciliar as 

demonstrações de sustentabilidade empresarial, para poder fazer comparações entre as 

companhias que adotavam padrões de relatórios distintos. Essa ineficiência gerou forte apoio 

à redução do número de padrões para os relatórios de sustentabilidade (BERNOW et al., 

2019, p. 2). 

Outra recomendação apurada na pesquisa foi a adoção de auditorias independentes 

para as demonstrações de sustentabilidade corporativa, equiparando essas informações não 

financeiras ao mesmo critério de auditoria independente a que estão sujeitas as demonstrações 

financeiras (Ibidem, p. 7). 

Na conclusão desta nossa pesquisa, identificamos que tal recomendação acaba de ser 

parcialmente acolhida pela CVM, através da Resolução CVM nº 14, de 9 de dezembro 2020 

(a “Resolução 14”), que determinou que os Relatos Integrados deverão ser submetidos ao 

crivo de auditores independentes (CVM, 2020, p. 1).  

Tal Resolução traz expressivos aprimoramentos quanto à regulação do Relato 

Integrado, inclusive no que se refere à cultura empresarial, ao obrigar as companhias abertas 

que divulgam Relato Integrado a observarem a Orientação Técnica CPC 09, anexa à 

Resolução, com relação aos RIs que publicarem a partir de 2022, quanto ao exercício social 

do ano anterior. As companhias que adotam outros formatos de relatório de sustentabilidade 

ou que não publicam relatórios de sustentabilidade não são abrangidas pela nova norma. 

 Conforme a Resolução, o objetivo principal do Relato Integrado é “explicar aos 

provedores de capital financeiro como a organização gera valor ao longo do tempo” (Ibidem, 

p. 5).  

A Resolução (Ibidem, p. 37-38) toma por base o conceito de “Pensamento Integrado”, 

definido como: “A consideração efetiva que a organização dá às relações entre suas diversas 

unidades operacionais e funcionais, bem como aos capitais que usa ou afeta”. Por sua vez, o 

“Relato Integrado” é definido como: “O processo baseado no pensamento integrado, que 

resulta no Relatório Integrado periódico da organização sobre a geração de valor ao longo do 
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tempo”, onde essa “Geração de valor” é: “o processo que resulta em aumentos, diminuições 

ou transformações nos capitais” da companhia, sendo tais “capitais”: os “estoques de valor 

dos quais todas as organizações dependem para seu sucesso. Servem como insumos de seu 

modelo de negócios”, sendo classificados como capitais “financeiro, manufaturado, 

intelectual, humano, social e de relacionamento e natural”. 

Portanto, o chamado “Relato Integrado” é um processo que resulta na publicação anual 

de um Relatório Integrado pela respectiva companhia aberta, definido como uma 

“comunicação concisa sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas 

da organização, no âmbito de seu ambiente externo, levam à geração de valor” (Ibidem, p. 

38).  Originariamente, o modelo de Relato Integrado tem origem em um framework publicado 

pelo International Integrated Reporting Council (IIRC) em 2013. 

De fato, caso as companhias abertas observem as criteriosas e detalhadas orientações 

técnicas trazidas pela Resolução 14, o Relato Integrado será um salto qualitativo no nível 

informacional disponibilizado por essas companhias abertas. Nesse salto qualitativo, a palavra 

“cultura” é mencionada quatro vezes nas 43 páginas da Resolução, merecendo assim ser 

analisada aqui.  

O propósito da Resolução 14 é “estabelecer Princípios de Orientação e Elementos de 

Conteúdo que governem o conteúdo geral do Relato Integrado” (Ibidem, p. 5). A primeira 

menção à palavra “cultura” tem relevância periférica, ao referir-se à “cultura de inovação”, na 

exemplificação do processo de geração de valor das companhias (Ibidem, p. 13). 

Quando a Resolução 14 passa ao seu tema central, os elementos de conteúdo do Relato 

Integrado, há três menções à cultura empresarial, com relevância protagonista (Ibidem, p. 25- 

26). 

O Relato Integrado deve obrigatoriamente incluir oito elementos de conteúdo 

específicos (Ibidem, p. 24) e a cultura empresarial é tema dos dois primeiros elementos. 

Primeiro, quanto ao elemento “Visão geral da organização e de seu ambiente externo”, 

é previsto que o Relato Integrado responda: “O que a organização faz e quais são as 

circunstâncias em que ela atua?”.  Nessa resposta, o RI deve identificar “a missão e a visão da 

organização, fornecendo o contexto essencial ao identificar temas como: no que diz respeito à 

organização: sua cultura, ética e seus valores” (Ibidem, p. 25). 

Segundo, quanto ao elemento “Governança”, é previsto que o Relato Integrado 

responda: “Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade de gerar 
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valor a curto, médio e longo prazos?” Nessa resposta, o RI deve oferecer “uma visão sobre 

como os temas a seguir estão ligados à sua capacidade de gerar valor”, tais como: 

processos específicos usados na tomada de decisão estratégica, e para 

estabelecer e monitorar a cultura da organização, incluindo sua atitude em 

relação a riscos e mecanismos para lidar com questões de ética e integridade; 

e como a cultura, ética e valores da organização se refletem nos capitais que 

ela utiliza e afeta, incluindo suas relações com as principais partes 

interessadas (stakeholders) (Ibidem, p. 26). 

 

Ou seja, a Resolução 14 reconhece o papel protagonista da cultura empresarial, 

quando o conteúdo do Relato Integrado (a) na descrição da visão geral da companhia, 

especifica que a cultura empresarial faz parte do “contexto essencial” da companhia; e (b) na 

descrição da governança da companhia, especifica a cultura como um elemento de geração de 

valor, quanto a riscos, ética, integridade, reflexos nos diversos capitais e na relação com as 

partes interessadas.  

Sendo assim, a Resolução 14 antecipa o acolhimento da recomendação desta nossa 

pesquisa, quanto à relevância da cultura empresarial e à necessidade de sua abordagem 

específica nas divulgações informacionais das companhias abertas.  

É um avanço expressivo com relação ao status quo anterior a dezembro de 2020. 

Contudo, não é suficiente para atender às recomendações desta pesquisa.  

A Resolução 14 abrange apenas a qualificada minoria de companhias abertas que 

adota o Relato Integrado (CIASCA et al., 2019, p. 146 e 147). Como demonstra a nossa 

pesquisa, é preciso que o protagonismo da cultura empresarial seja reconhecido por todas as 

companhias abertas, abrangendo também a expressiva maioria das companhias abertas, que 

ainda não adota o Relato Integrado. 

 

2.5.2. Aprimoramento de Governança no FR: atendendo o “G” do ESG 

Outra iniciativa de aprimoramento do FR lato sensu foi a estipulação de um novo 

documento, o Informe CBGC, por meio do qual a companhia aberta brasileira informa sobre 

as suas práticas com relação às recomendações constantes no chamado “Código Brasileiro de 

Governança Corporativa – Companhias Abertas” (CBGC).  

A formalização da criação do Informe CBGC pela CVM teve início com a publicação 

do Edital de Audiência Pública SDM Nº 10/16, que continha a seguinte redação: 

2.1. Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas 
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2.1.1 Incorporação do Código Brasileiro de Governança Corporativa – 

Companhias Abertas às normas da CVM 

O principal tema da audiência pública consiste na incorporação, às normas 

da CVM, do dever dos emissores de divulgar informações comparando suas 

práticas de governança corporativa com aquelas recomendadas no Código 

Brasileiro de Governança. (...) (COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS (CVM). “Audiência pública SDM 10/2016”, p. 2. 

Disponível em: 

http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm1016.html. 

Acesso em: 07 out. 2020). 

 

O CBGC não é uma lei federal ou uma iniciativa de regulação estatal. Trata-se de uma 

espécie de iniciativa de autorregulação, produzida por iniciativa de onze entidades 

representativas, que se uniram no chamado “Grupo de Trabalho Interagentes” ou “GT 

Interagentes”, representando diferentes participantes do mercado de capitais. Essas entidades 

estão listadas como destinatárias da carta aberta que é o produto resultante desta pesquisa, 

constante na Seção 4. 

No primeiro trimestre do movimentado ano de 2013, tais agentes de mercado uniram-

se para aprimorar a competitividade das regras de governança empresarial, visando restaurar a 

atratividade de investimentos (IBGC, 2016, p. 9). A partir da ideia inicial de propor um 

conjunto mínimo e unânime de princípios fundamentais de governança corporativa, 

concluíram pela conveniência da proposição de um novo código para a governança das 

companhias abertas brasileiras (Ibidem, p.10). 

Assim, o código consiste em 31 princípios e 54 práticas recomendadas às companhias 

abertas brasileiras, derivados do conteúdo do Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC, combinados com o chamado modelo “pratique ou explique”, onde a 

companhia confirma se adota a respectiva prática ou justifica a sua motivação para não adotá-

la (CVM, 2016, p. 3). 

Como já mencionamos, o Informe CBGC não é propriamente um adendo ao 

Formulário de Referência, pois não constitui um anexo ao mesmo. Inicialmente, a CVM 

cogitou que as informações sobre o CBGC fossem incluídas no próprio FR. Mas, 

posteriormente, pareceu mais oportuno criar o Informe CBGC como um documento 

independente (Ibidem, p. 4). 

O atual modelo do Informe CBGC consta como Anexo 29-A da já mencionada 

Instrução CVM nº 480/2009, a partir da sua página 173, podendo ser acessado através do link 

para a Instrução constante na bibliografia. 
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Desde 2018, a partir desse novo código concebido pelo mercado, a CVM impôs às 

companhias abertas a obrigação do envio anual do Informe CBGC, no qual as companhias 

devem relatar se adotam, ou explicar por que não adotam cada uma das práticas 

recomendadas pelo código. Esse formato “pratique ou explique” permite maior flexibilidade, 

ao reconhecer que não há um padrão único de governança (IBGC, 2018, p. 1). 

O artigo 14 da Instrução CVM 480/2009 estipula que a companhia deve divulgar 

informações verdadeiras, completas e consistentes, que não induzam o investidor a erro. Do 

contrário: 

Um dos riscos é preencher o informe com a mera finalidade de obter um 

patamar quantitativamente elevado de cumprimento, refletindo uma 

mentalidade de “box ticking” (cumprir tabela). Isso ocorre quando a 

companhia adota práticas na forma e não na essência ou elabora uma 

resposta frágil, apenas para cumprir uma determinação de se explicar (IBGC, 

2018, p. 2).  

 

O êxito do Informe CBGC requer a disposição de investidores, analistas, consultores, 

pesquisadores acadêmicos e do mercado para monitorarem e avaliarem a qualidade dos 

informes e proporem o seu aprimoramento (Ibidem, p. 5), como ora fazemos nesta pesquisa. 

Em 2019, foi publicado um primeiro mapeamento da evolução da utilização das 

informações divulgadas nos primeiros dois anos do Informe CBGC, buscando verificar a 

aderência das companhias às práticas recomendadas e comparar os seus desempenhos (IBGC, 

2019, p. 1). 

Em 2020, outra pesquisa em um grupo de trabalho composto com o IBGC visou 

avaliar a relevância do informe nas decisões de investimento. O recorte amostral selecionado 

para a survey é composto por 62 respostas oriundas de profissionais de gestão de recursos e de 

análise de investimentos (GT PRATIQUE OU EXPLIQUE, 2020, p. 2). De acordo com o 

resultado, 96% dos investidores pesquisados concordam com a relevância das informações 

prestadas no informe, reconhecendo que agregam valor à análise de investimento. Dos 

consultados, 90% concordam que as informações têm impacto nas suas recomendações ou 

decisões de investimento (Ibidem, p. 3). 

Quanto à qualidade informativa com que as companhias preencheram o Informe 

CBGC, 89% dos respondentes afirmam que as justificativas e explicações das companhias 

deveriam ser mais objetivas e precisas; e apenas 7% acreditam plenamente que as explicações 

dadas pelas companhias sejam adequadas (Ibidem, idem). 
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Sendo assim, tal pesquisa conclui que tais aprimoramentos devem incluir um estímulo 

à melhoria da qualidade, precisão e objetividade das informações apresentadas pelas 

companhias. Igualmente, podem adotar um ajuste do formato de redação, que torne os seus 

usos e leitura mais amigáveis aos destinatários (Ibidem, p. 4). Em outras palavras, essa 

conclusão ecoa a recorrente recomendação quanto à qualidade das informações prestadas 

pelas companhias em seus FRs, como pontuada ao longo deste estudo. 
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3. Discussão metodológica 

3.1 Considerações gerais 

O tema desta pesquisa é a valoração da “cultura empresarial” no Formulário de 

Referência, o principal documento oficial das companhias abertas brasileiras. Para um exame 

empírico do tema, tomamos como objeto de pesquisa o Formulário de Referência utilizado 

por uma amostra representativa de um grupo de companhias abertas brasileiras, que obteve 

um raro triplo grau de qualificação no mercado de ações brasileiro, selecionado pelos critérios 

metodológicos a seguir descritos. 

Inicialmente, a metodologia desta pesquisa contemplou também o exame de um 

recorte da bibliografia existente sobre “cultura empresarial” e demais elementos do quadro 

teórico considerado, visando identificar alguns dos principais conceitos, teorias, práticas e 

tendências relativas à cultura empresarial, para subsidiar o referencial teórico sobre o tema, 

em sintonia com o aspecto propositivo que integra o objetivo geral da pesquisa. O resultado 

de tal exame consta na Seção 2 deste estudo. 

Como um critério para a seleção da população de companhias abertas brasileiras a ser 

analisada nesta pesquisa, definimos um recorte temporal centrado no último quadrimestre de 

2019, quando identificamos que havia 328 companhias abertas listadas na bolsa de valores B3 

(nov. 2019), dentre as quais: (a) 139 integram o segmento designado como “Novo Mercado” 

(definido na Seção 2.3), que se caracteriza pela maior qualidade de padrões de governança 

corporativa (dez. 2019); (b) 68 integram a carteira quadrimestral (set./dez. 2019) do 

IBOVESPA, o índice que é composto pelas ações que representam o maior volume financeiro 

de negociação na B3; e, finalmente, (c) as 30 companhias que integram a carteira do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) (definido na Seção 2.4.7) em 2019, às quais é atribuída a 

maior qualidade de padrões de sustentabilidade.  

Conceitualmente, essas 328 companhias são representativas de uma “elite” das 

companhias brasileiras por três motivos: (a) pelo aspecto quantitativo do maior volume 

financeiro de negociação, que as faz integrantes do IBOVESPA; (b) pelo aspecto qualitativo, 

ao serem registradas como companhias abertas perante a CVM; (c) pelas boas práticas de 

governança corporativa e de sustentabilidade, que as fazem aptas a integrar o Novo Mercado e 

o ISE. 

Visando selecionarmos uma amostra empírica que reflita a melhor qualificação de 

cultura empresarial disponível no mercado de ações brasileiro, aplicamos um filtro seletivo 
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adicional, elegendo como critério para a composição do recorte amostral, na composição do 

banco de dados de nossa pesquisa, apenas as 13 companhias abertas listadas na B3 que, 

simultaneamente, integram o IBOVESPA, o Novo Mercado e o ISE. A intersecção que 

explicita esse quantitativo de 13 companhias está ilustrada na figura abaixo:  

 

Figura  1 - Seleção das Companhias Abertas brasileiras listadas na B3, que integram simultaneamente o 

ISE, o Novo Mercado e o IBOVESPA no período especificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: B3, 2019. 

Legenda do gráfico:  

1. Cias. Abertas listadas na B3 (nov. 2019): 328; 

2. Cias. Abertas listadas no segmento “Novo Mercado” (dez. 2019): 139; 

3. Cias. Abertas listadas na carteira quadrimestral do IBOVESPA (set./dez. 2019): 68; 

4. Cias. Abertas listadas na carteira do ISE (2019): 30; 

5. Cias. Abertas listadas na carteira do ISE (2019), listadas na carteira quadrimestral do IBOVESPA 

(set./dez. 2019), e listadas no segmento “Novo Mercado” (dez. 2019): 13; 

6. Cias. Abertas listadas no segmento “Novo Mercado” (dez. 2019) e listadas na carteira 

quadrimestral do IBOVESPA (set./dez. 2019), mas não listadas na carteira do ISE (2019): 27; 

7. Cias. Abertas listadas na carteira quadrimestral do IBOVESPA (set./dez. 2019) e listadas na 

carteira do ISE (2019), mas não listadas no segmento “Novo Mercado” (dez. 2019): 9. 

8. Cias. Abertas listadas na carteira do ISE (2019) e listadas no segmento “Novo Mercado” (dez. 

2019), mas não listadas na carteira quadrimestral do IBOVESPA (set./dez. 2019): 4. 

ISE 

(2019)4 
IBOVESPA 

(Set.-Dez. 2019)3 

NOVO MERCADO (DEZ. 2019)2 

4 
97 

95 

48 

135 

19 

276 

TOTAL B3 (NOV. 2019): 3281 
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Assim sendo, o banco de dados utilizado para esta pesquisa é composto por cópias dos 

Formulários de Referência de 2019 das 13 Companhias Abertas abaixo relacionadas, 

selecionadas conforme figura acima: 

Tabela 2 - Companhias Abertas (em ordem alfabética) 

1 B2W - COMPANHIA DIGITAL 

2 BCO BRASIL S.A. 

3 CCR S.A. 

4 CIELO S.A. 

5 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 

6 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 

7 ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (Antes TRACTEBEL) 

8 FLEURY S.A. 

9 LOJAS RENNER S.A. 

10 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. 

11 NATURA COSMETICOS S.A. 

12 TIM PARTICIPACOES S.A. 

13 WEG S.A. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Trata-se de um recorte amostral composto por companhias atuantes em segmentos 

econômicos diversos, tais como: varejo, bancos, rodovias, máquina de cartões de pagamento, 

energia, laboratório, construção, cosméticos, telecomunicações e equipamentos. 

Feita essa seleção, para a composição do banco de dados a ser pesquisado, acessamos 

o site de cada uma das 13 companhias selecionadas como população de estudo, coletando uma 

cópia dos Formulários de Referência lato sensu de cada uma dessas companhias no último 

mês de 2019. 

Em seguida, procedemos a uma pesquisa de natureza exploratória e qualitativa nesses 

13 Formulários de Referência strictu sensu, tendo por objetivo verificar se e como a expressão 

“cultura” esteve presente no FR de cada uma dessas 13 companhias, visando especificamente 

verificar se tal menção referia-se à “cultura empresarial” ou à “cultura organizacional”. Esta 

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20990
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1023
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=18821
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21733
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=19453
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=19763
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=17329
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21881
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etapa da pesquisa é de natureza exploratória, utilizando as informações apresentadas nos FRs, 

conforme preenchidos pelas 19 companhias constantes da seleção amostral. 

A pesquisa não tem a intenção de avaliar a cultura empresarial de tais companhias, 

mas sim pretende observar se e como cada uma dessas companhias escolheu divulgar ou não a 

sua “cultura empresarial” ou “cultura organizacional” no preenchimento de seu FR divulgado 

em 2019. 

À luz dos dados empíricos coletados, organizamos sete categorias de cultura 

mencionadas nos FRs, que podem ser agrupadas sob os seguintes rótulos genéricos: “cultura 

empresarial”, “cultura de integridade”, “cultura de gestão de riscos”, “cultura de inovação”, 

“cultura de sustentabilidade”, “cultura de custos/ resultados” e “outra cultura”. 

Nas três seções seguintes, aplicamos um mesmo procedimento metodológico a cada 

um dos três documentos que compõem o Formulário de Referência lato sensu: o Formulário 

de Referência strictu sensu, o seu anexo Relato Integrado e o seu paralelo Informe de 

Governança. Cada um desses documentos relativos à população pesquisada foi submetido a 

um procedimento de busca eletrônica pela palavra “cultura”, tendo sido recortado o contexto 

em que tal palavra foi identificada nos documentos, e analisada a sua correlação com a cultura 

empresarial, tudo conforme será apresentado a seguir. 

Em seguida, um procedimento similar foi aplicado aos modelos do Formulário de 

Referência e do Informe de Governança, tendo sido identificada apenas uma menção à 

palavra “cultura”. Com essa constatação, o caminho de pesquisa seguiu por um exame 

subjetivo de tais modelos, visando identificar de que modo temas afins à cultura empresarial 

foram tratados em tais modelos, objetivando compreender a sua sistematização, para legitimar 

uma melhor alternativa de proposição da inserção do requerimento de menção à cultura 

empresarial nos mesmos. Tal exame valeu-se de mais de uma rodada de filtragem de dados, 

para a seleção da alternativa mais eficiente para o objetivo almejado. Tal procedimento não 

foi aplicado ao Relato Integrado, por não se tratar de objeto de um formulário modelo imposto 

pelo órgão regulador, sendo baseado numa estrutura conceitual desenhada por entidades não 

governamentais. 

Finalmente, concluindo esta análise metodológica, apresentaremos na Seção 3.6 as 

análises agregadas do conjunto de dados observados na pesquisa empírica aqui realizada. 

 

3.2. “Cultura empresarial” nos formulários de referência da população pesquisada 
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Como demonstrado no quadro abaixo, o tratamento dos dados coletados resultou em 

estatísticas descritivas relativas à presença ou não da menção à “cultura empresarial” ou 

“cultura organizacional” nos respectivos 13 FRs, bem como relativas a outras menções à 

palavra “cultura” porventura existentes nesses formulários. 

 

Quadro 1 – Quadro analítico das menções à cultura no FR da população pesquisada 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 
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Os dados organizados no quadro sintético acima estão abertos a seguir: 

 

3.2.1. B2W COMPANHIA DIGITAL 

O Formulário de Referência possui 331 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

8 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a. “cultura organizacional” – competitividade; 

b.  “cultura de gestão de risco”; 

c.  “cultura corporativa” – controle de custos; 

d.  “cultura diferenciada de gestão” – maximização de resultados; 

e.  “cultura da B2W” – boas práticas socioambientais; 

f.  “cultura de superação dos resultados” – política de remuneração. 

 

3.2.2. BANCO DO BRASIL S.A. 

O Formulário de Referência possui 514 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

27 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a. “cultura corporativa” – Código de Ética e Normas de Conduta; 

b.  “cultura de integridade” – prevenção e combate à corrupção; 

c.  “cultura organizacional” – Diretoria de Controles Internos; 

d.  “cultura de controles internos” – Compliance; 

e.  “cultura de gestão da segurança” – mecanismos e procedimentos internos de 

integridade. 

 

3.2.3. CCR S.A. 

O Formulário de Referência possui 923 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

4 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a.  “cultura organizacional” – escopo do Comitê de Gente e Governança; 

b.  “cultura da companhia” – Política de Indicação de Administradores. 
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3.2.4. CIELO S.A. 

O Formulário de Referência possui 442 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

9 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a. “cultura de gestão de riscos” – orientação da Política de Gerenciamento de Riscos; 

b.  “cultura de riscos” – promoção da cultura de riscos; Política de Gerenciamento de 

Riscos; 

c.  “cultura de risco” – Comitê de Riscos; 

d.  “cultura de gestão de riscos” – principais práticas de controles internos; 

e.  “cultura de gestão de riscos e Compliance” – Diretoria de Gestão de Riscos e 

compliance; 

f.  “cultura de promover soluções e serviços inovadores” – breve histórico da 

companhia; aquisição da Merchant e-Solutions (2012); 

g.  “cultura de risco” – competência do Comitê de Riscos; 

h.  “comportamento alinhado à cultura e valores da companhia” – política de 

remuneração da Diretoria Estatutária. 

 

3.2.5. ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 

O Formulário de Referência possui 419 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

apenas 1 vez: 

a.  “cultura do Programa de Ética e Integridade” – capacitação dos colaboradores a 

praticarem os valores do Código de Conduta. 

 

3.2.6. EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. 

O Formulário de Referência possui 423 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

3 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a.  “cultura EDP” – práticas de sustentabilidade; investimento social; 

b.  “cultura organizacional” – tópicos de “avaliação individual” aplicados aos membros 

da Diretoria. 
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3.2.7. ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 

O Formulário de Referência possui 467 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

6 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a.  “cultura organizacional” – orientação das políticas socioambientais; 

b.  “cultura organizacional da companhia” – governança corporativa; 

c.  “cultura da companhia” – prática para remuneração dos membros do Conselho de 

Administração, Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal; 

d. “valores e cultura da companhia” – remuneração do presidente do Conselho de 

Administração; 

e.  “cultura e valores da Companhia e de sua Controladora” – remuneração variável; 

f.  “cultura organizacional” – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados. 

 

3.2.8. FLEURY S.A. 

O Formulário de Referência possui 338 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

8 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a.  “cultura de sensibilidade a riscos” – estrutura organizacional de controle de 

gerenciamento de riscos; 

b.  “cultura de inovação” – plano de negócios – P&D. 

 

3.2.9. LOJAS RENNER S.A. 

O Formulário de Referência possui 313 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

3 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a. “cultura corporativa sólida” – diferenciais competitivos da Companhia; 

b.  “cultura da Renner” – “princípios e valores da Companhia e uma sólida política de 

Recursos Humanos fazem parte da cultura da Renner, que atrai gerentes talentosos e 

colaboradores comprometidos, conhecedores do negócio”; 

c.  “cultura corporativa sólida” – Filosofia Geral da Remuneração. 
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3.2.10. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 

O Formulário de Referência possui 311 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

12 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a.  “disseminação da cultura de gerenciamento de riscos e controles internos” – 

atribuições do Comitê de Governança e Compliance;  

b.  “Treinamento Cultura de Integridade” – temas abordados nos “Planos de 

Comunicação”; 

c. “estimular a cultura corporativa” – estabelecimento do selo ouro do GHG Protocol, 

programa do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVCES) da Fundação Getulio 

Vargas; 

d.  “gerar uma cultura interna de alinhamento de interesses entre os acionistas” – modelo 

de sociedade. 

 

3.2.11. NATURA COSMETICOS S.A. 

O Formulário de Referência possui 401 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

12 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a.  “cultura corporativa” – descrição dos fatores de risco; 

b.  “Liderança e Cultura” – pilares do Programa Mosaico; Política de Gerenciamento de 

Riscos; 

c.  “cultura de ética e de respeito a normas e leis” – Código de Conduta da Natura; 

descreve o “modo como os colaboradores e terceiros devem agir em diversos temas e 

situações”; 

d.  “fortalecer a cultura de ética e de integridade da empresa” – escopo da Diretoria de 

Compliance; 

e.  “cultura de inovação em rede” – Programa CorageN; seleção de profissionais com 

perfil empreendedor; 

f.  “plataforma de cultura” – atribuições do Diretor Executivo Operacional de Marketing, 

Inovação e Sustentabilidade; construção da presença da marca Natura; 

g.  “cultura de formação de poupança” – política de remuneração fixa; 
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h.  “Vice-Presidência de Pessoas e Cultura”. 

 

3.2.12. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. 

O Formulário de Referência possui 445 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 7 

vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a.  “fortalecer a cultura de denúncias internas e externas” – objetivo do Canal de 

Denúncias; apuração de “fraudes e crimes praticados por seus empregados, 

prestadores de serviços, fornecedores e clientes”; 

b.  “pilar de cultura” – estratégia da Companhia; “disseminar o sentimento de 

propriedade e responsabilidade entre nossos funcionários”; 

c.  “cultura corporativa” – “desenvolver, motivar e engajar seus colaboradores com vistas 

a atuarem em um ambiente dinâmico, inovador e colaborativo, a partir de um modelo 

operacional ágil e flexível”. 

 

3.2.13. WEG S.A. 

O Formulário de Referência possui 406 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

2 vezes. Dentre as menções, destaca-se a mais relevante, junto ao assunto ao qual se 

relaciona: 

a.  “cultura organizacional da Companhia” – “prudência na condução dos negócios” - 

alterações significativas nos principais risco de mercado. 

 

3.3. “Cultura empresarial” nos relatos integrados da população pesquisada 

Do mesmo modo, aplicamos procedimento similar ao Relato Integrado da população 

pesquisada, disponibilizado por tais companhias em resposta ao item 7.8 do FR. 

Como já adiantado na Seção 2.5.1, cumpre especificar que, embora estejamos 

utilizando a expressão “Relato Integrado”, esta pesquisa identificou a utilização de três 

diferentes modelos de relatório de sustentabilidade adotados pela população pesquisada, 

sendo majoritária a adoção do modelo de Relato Integrado, como esclarecido a seguir. 

Foram visitados relatórios periódicos publicados pelas companhias que integram a 

população pesquisada em seus sítios eletrônicos na Internet, tendo sido constatado que adotam 

três diferentes modelos de relatório.  
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Sete delas se baseiam no modelo de Relato Integrado, como debatido na Seção 2.5.1 . 

São elas: B2W, Banco do Brasil, CCR, Ecorodovias, Engie Brasil, Fleury e Lojas Renner. 

Cinco delas utilizam o modelo GRI Standard e uma o modelo GRI G4, ambos 

propostos pela Global Reporting Initiative (GRI), sendo o primeiro uma versão mais recente 

do segundo. Adotam o modelo “Standard”: Cielo, EDP, MRV, Natura e Tim; enquanto a 

WEG adota o modelo G4. 

Isto posto, como demonstrado no quadro abaixo, o tratamento dos dados coletados 

resultou em estatísticas descritivas relativas à presença ou não da menção à “cultura 

empresarial” ou à “cultura organizacional” nos respectivos 13 Relatos Integrados, bem como 

relativas a outras menções à palavra “cultura” porventura existentes em tais RIs.  

Quadro 2 – Quadro analítico das menções à cultura no RI da população pesquisada 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Os dados organizados no quadro sintético acima estão abertos a seguir:  

 

3.3.1. B2W COMPANHIA DIGITAL 

O “Relatório Anual” possui 71 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 6 vezes. 

Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 
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a. “cultura colaborativa” – ações socioambientais – “engajamento e disseminação (...) 

dentro e fora da companhia”; 

b. “cultura de valores da companhia” – ações e programas para promoção da diversidade, 

inclusão e igualdade de oportunidades na estratégia da companhia; 

c. “cultura de segurança” – “proporcionar um ambiente seguro e que promova bem-estar 

para seus associados”; 

d. “cultura de ética e combate à corrupção” – “processo de revisão da matriz de 

materialidade em 2018” – “engajamento da companhia em aprimorar sua gestão”. 

 

3.3.2. BANCO DO BRASIL S.A.  

O “Relatório Anual” possui 153 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 20 

vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a. “cultura de nicho e personalização” – consumidor – estratégia corporativa 

b. “cultura empreendedora no Brasil” – apoio ao empreendedorismo; 

c. “cultura organizacional” – “programa voluntariado BB” – introdução e consolidação 

dos conceitos e pressupostos no voluntariado; 

d. “cultura organizacional” – “ética e transparência” – “implementar e consolidar a 

cultura organizacional, baseada em princípios éticos, respeitando as diferenças 

regionais, culturais e individuais”; 

e. “cultura de prevenção à corrupção” – “ética e transparência”; 

f. “cultura de integridade” – divulgação e reforço – programa de integridade; 

g. “cultura organizacional” – inovação e negócios digitais; 

h. “cultura de intraempreendedorismo” – Laboratório Avançado (Labbs), espaço de 

desenho e experimentação de projetos e soluções tecnológicas com potencial de 

inovação nos processos, produtos e serviços; 

i. “cultura de equidade” – diversidade do quadro funcional – Programa Liderança 

Feminina – “nomeação de mulheres em cargos de primeira gestora em Unidades de 

Negócios”; 

j. “cultura organizacional” – satisfação do funcionário – “monitoramento sistemático do 

clima organizacional, da satisfação e do engajamento permite avaliar a qualidade das 

relações estabelecidas no ambiente de trabalho”; 

k. “cultura de equidade de gênero” – Educação Corporativa – Programa Liderança 

Feminina; 
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l. “cultura de sustentabilidade” – Educação Corporativa – disseminação por meio de 

treinamentos – Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSAE) e 

Desenvolvimento Sustentável; 

m. “Cultura em Responsabilidade Socioambiental (RSA)” – Gestão Ambiental − 

disseminar conceitos e práticas para o consumo eficiente de recursos naturais e 

prevenir a poluição. 

 

3.3.3. CCR S.A. 

O “Relatório Anual e de Sustentabilidade (RAS)” possui 54 páginas, sendo a palavra 

“cultura” mencionada 8 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos 

assuntos relacionados: 

a. “cultura” – gestão da conformidade – criação da Vice-Presidência de Compliance e 

fortalecimento do Programa de Integridade e Compliance; 

b. “cultura de conformidade” – investimento em integridade e conformidade – 

fortalecimento da cultura de conformidade como principal objetivo do Programa de 

Integridade e Compliance (PIC) – treinamentos periódicos, interação com os públicos 

de relacionamento e revisão das normas internas; 

c. “cultura de conformidade” – O Programa de Integridade e Compliance permite que ela 

seja disseminada para outros públicos que interagem com o Grupo CCR; 

d. “cultura do grupo CCR” – Qualificação do Capital Humano – Programa de 

Desenvolvimento de Lideranças – formação de líderes alinhados aos valores 

corporativos e capazes de disseminar a cultura do Grupo CCR às suas equipes; 

e. “cultura de segurança” – segurança e qualidade de vida – promoção da cultura de 

segurança como diretriz da gestão de saúde e segurança; 

f. “cultura de segurança” – segurança e qualidade de vida – Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes, constituída pelos próprios colaboradores e responsáveis pela 

disseminação da cultura de segurança; 

g. “cultura organizacional” – excelência em inovação e tecnologia – “tema da 14ª edição 

do Encontro Anual do Grupo CCR, realizado em 2018”. 

 

3.3.4. CIELO S.A. 
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O “Relatório de Sustentabilidade” possui 119 páginas, sendo a palavra “cultura” 

mencionada 21 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a. “cultura de risco” – Gestão de Riscos – “plano estruturado de melhoria da área de 

riscos e compliance, a fim de definir as etapas da cultura de risco”; 

b. “cultura de gestão de riscos” – A Cielo dissemina a cultura de gestão de riscos, 

controles internos e compliance por meio de programa de capacitação periódica de 

colaboradores – e-learnings de prática anticorrupção, negociação de ações, Código de 

Conduta Ética, prevenção à lavagem de dinheiro, gestão da continuidade do negócio e 

segurança da informação; 

c. “sua cultura” – Relacionamentos de Valor; atração e seleção – “Em 2018, o Centro de 

Expertise da Cielo focou na atração e seleção de colaboradores, em linha com sua 

cultura, por meio da participação em feiras de recrutamento, promoção de eventos, 

visitas a universidades e LinkedIn”; 

d. “área de cultura” − relacionamentos de valor; atração e seleção – evolução digital − 

“apoiar o posicionamento da Cielo e seu salto no mundo digital relacionado à forma de 

trabalhar”; 

e. “cultura Cielo” − relacionamentos de valor; desenvolvimento e capacitação – Programa 

“Next” de desenvolvimento – fortalecer a cultura Cielo; 

f. “cultura de alto desempenho” − relacionamentos de valor; pesquisa de clima “Fale o 

que Pensa!” – “fundamental para o sucesso da Cielo e para a criação de vínculo com 

seus colaboradores”; “aperfeiçoamento das normas e práticas organizacionais e de 

melhoria no ambiente de trabalho. 

 

 

3.3.5. ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 

O “Relatório de Sustentabilidade Anual” possui 110 páginas, sendo a palavra “cultura” 

mencionada 8 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a. “cultura” – capital humano e intelectual – valorização da força de trabalho com 

objetivo de reter profissionais engajados quanto aos valores, visão e cultura da 

companhia; 
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b. “cultura corporativa” – capital humano e intelectual − planejamento estratégico e da 

missão, visão e valores − workshops e atividades de esclarecimento sobre o assunto, a 

fim de mobilizar o público interno quanto às ambições do negócio e à cultura 

corporativa; 

c. “cultura” – engajamento, desempenho e carreira – desenvolvimento dos 

líderes/executivos – fortalecimento da cultura. 

 

3.3.6. EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. 

O “Relatório Anual” possui 110 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 36 

vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a. “cultura EDP” – “é impulsionada pelo programa Metas com Propósito, criado para 

alinhar os objetivos da empresa às expectativas de cada um dos stakeholders”; 

b. “sua cultura” – compromissos − “a EDP subscreve iniciativas nacionais e 

internacionais alinhadas à sua Cultura”; 

c. “cultura interna de inovação” – capital intelectual – “Analytics”, “Blockchain”, 

“Formação Internacional”, “Imentors”, “Innovation Day”, “Safari de Informação”; 

d. “cultura de trabalho” – capital intelectual – “Safari de Informação”; 

e. “Projeto Cultura EDP” − capital humano − “profunda transformação cultural baseada 

na disseminação dos princípios que personificam o Propósito da EDP de usar a sua 

energia para cuidar sempre melhor (...) indicadores de clima, engajamento e facilitação 

têm registrado melhoria constante”; 

f. “sua cultura” – atração e jornada do colaborador – “A EDP Brasil visa a atrair e reter 

pessoas com princípios e valores em linha com sua Cultura. Para isso, incentiva a 

mobilidade interna de colaboradores entre áreas, empresas e geografias”; 

g. “cultura de reconhecimento” – reconhecimento e remuneração – “a EDP Brasil conta 

com o Programa Mérito, por meio do qual os colaboradores são avaliados anualmente”; 

h. “Cultura EDP” – saúde e segurança – “princípio da Cultura EDP ‘A vida sempre em 

primeiro lugar’”; 

i. “cultura de segurança” − saúde e segurança – “estratégia, políticas e programas de 

suporte a todos os negócios na prevenção de ocorrências com colaboradores, parceiros 

e comunidades do entorno das operações” – Programa Viva; 
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j. “cultura [de segurança]” – saúde e segurança – “temas importantes para o 

fortalecimento dessa gestão e cultura: gestão de prestadores de serviço; regras de ouro; 

e processo de gestão de ocorrências”; 

k. “sua cultura” – capital social; satisfação dos clientes – “A EDP Brasil integra em sua 

cultura valores e compromissos com seus clientes, parceiros de negócios, pessoas, 

comunidades e meio ambiente (...) ações com o objetivo de obter excelência no 

atendimento, monitorando o mercado e buscando oferecer soluções personalizadas para 

as necessidades de seus clientes”; 

l. “cultura EDP” – Instituto EDP – “A Empresa, por meio da Cultura EDP, é 

comprometida com demandas sociais que vão além dos impactos das operações e das 

áreas de concessão”. 

 

3.3.7. ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (antes TRACTEBEL) 

O “Relatório de Sustentabilidade” possui um “caderno principal” de 68 páginas e um 

“caderno complementar” de 38 páginas, que juntos somam 106 páginas. No total de ambos, a 

palavra “cultura” é mencionada 25 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais 

relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a. “cultura organizacional” – Governança Corporativa; políticas e diretrizes de gestão – 

“Nossos valores e cultura organizacional são detalhados em códigos e políticas, que 

orientam a condução dos negócios e o relacionamento com os diferentes públicos com 

os quais interagimos. (...) esses documentos são periodicamente desenvolvidos, 

revisados e atualizados”; 

b. “cultura organizacional” – governança da sustentabilidade – “Comitê de 

Sustentabilidade (...) contribui para consolidação da sustentabilidade como parte da 

cultura organizacional da Companhia, sugerindo metas e ações relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável de forma integrada”; 

c. “cultura de inovação aberta” – inovação; P&D – “estratégia de promoção da inovação, 

e se dá por meio de parcerias com universidades e instituições de pesquisa, em linha 

com nossa cultura de inovação aberta”; 

d. “cultura de ética” – ética e integridade – “A ENGIE se vê como importante promotora 

de princípios e práticas éticos”; 
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e. “cultura organizacional” − desenvolvimento, igualdade e segurança das pessoas – “O 

cuidado e desenvolvimento de colaboradores diretos e indiretos é uma constante na 

cultura organizacional da Companhia e acreditamos que a diversidade nos torna mais 

adaptativa ao ambiente atual de negócios”; 

f. “cultura inclusiva” − desenvolvimento, igualdade e segurança das pessoas – Projeto 

Diversidade − desenvolver a cultura inclusiva em diferentes temas: gênero, etnia, faixa 

etária, necessidades especiais, orientação sexual e estilo de pensamento, entre outros; 

g. “cultura organizacional” – “E-campus” − plataforma de aprendizado digital (e-

learning) na qual estão disponíveis, para acesso por qualquer colaborador do Grupo 

(...) Os conteúdos tratam de desenvolvimento de habilidades (...) comportamentais 

(ética, gestão da diversidade, cultura organizacional); 

h. “cultura de saúde e bem-estar” – Saúde e Segurança no Trabalho (SST) − Os princípios 

de SST são disseminados nas unidades operacionais por meio de treinamentos 

específicos e atividades voltadas à prevenção de acidentes e à consolidação de uma 

cultura de saúde e bem-estar”. 

 

3.3.8. FLEURY S.A. 

O “Relatório de Sustentabilidade” possui 105 páginas, sendo a palavra “cultura” 

mencionada 8 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a. “cultura de inovação” – “nosso jeito de trabalhar está pautado por critérios de inovação 

que nos fazem acreditar ser possível alcançar a sustentabilidade do setor, combinando 

um uso eficiente de recursos e serviços, mais qualidade e segurança nos atendimentos e 

maior acesso das pessoas aos sistemas de saúde”; 

b. “cultura de humanização no atendimento – atendimento humanizado – “influenciar 

stakeholders do setor para amplificar essa cultura de humanização no atendimento e no 

acolhimento ao paciente para hospitais e operadoras de saúde”; 

c. “cultura e identidade do Grupo Fleury” – nosso time em detalhes − desafio adicional da 

organização para manter a cultura e identidade do Grupo Fleury e integrar esse novo 

conjunto de profissionais aos nossos processos. 

 

3.3.9. LOJAS RENNER S.A. 
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O “Relatório Anual” possui 73 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 13 

vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos relacionados: 

a. “cultura de ética” – gestão de riscos – “Aderimos às melhores práticas nacionais e 

internacionais para gestão eficiente dos riscos do negócio, reforçando nossa cultura de 

ética, transparência e governança responsável”; 

b. “cultura (...) com maior inovação, experimentação e agilidade” – transformação digital 

– “revisão e modernização tecnológica da nossa operação, dando mais eficiência ao 

negócio e nos preparando para os desafios futuros de um mundo cada vez mais digital e 

conectado”; 

c. “cultura de inovação” − criamos diferentes ferramentas para que a inovação esteja cada 

vez mais intrinsecamente presente no dia a dia de todos, estimulando a criatividade, a 

agilidade e a autonomia para que novas ideias possam ser criadas, aplicadas e 

aprimoradas – “Agile Fashion”, “Renner Experience”, parcerias com startups; 

d. “cultura da diversidade e sustentabilidade” – “programa de inserção e conscientização, 

melhorando ainda mais os indicadores de equidade e diversidade na empresa”; 

e. “cultura de ética e sustentabilidade” – ética e combate à corrupção − “manter relações 

éticas em toda a cadeia de valor” − Código de Conduta para Colaboradores; Código de 

Conduta para Fornecedores − política anticorrupção; “explicita práticas e princípios a 

serem seguidos por colaboradores, parceiros e terceiros”. 

f. “cultura” – inspiração para a sustentabilidade – “modelo de negócios de menor 

impacto; iniciativas para disseminação e fortalecimento dessa cultura”. 

g. “cultura de diversidade” – diversidade nas oportunidades – “promoção de um ambiente 

de trabalho e cultura inclusiva em relação às pessoas com deficiência”. 

 

3.3.10. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 

O “Relatório de Sustentabilidade” possui 121 páginas, sendo a palavra “cultura” 

mencionada 7 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a. “cultura empresarial” – “ética e com o respeito ao próximo e ao meio ambiente” − 

“construir sonhos que transformam o mundo”; 

b. “cultura empresarial” – “time ‘sangue verde’ – denominação interna para identificar os 

colaboradores engajados e comprometidos com nossa cultura empresarial”; 
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c. “cultura” – “cultura que te absorve de um jeito impressionante, fazendo com que se 

sinta comprometido de corpo e alma com o trabalho. Há um caráter muito humano no 

relacionamento com os colegas e há a beleza do negócio que estamos realizando.” 

(relato do Gestor-Executivo de Relações com Investidores); 

d. “Cultura de Integridade” – ética, transparência e integridade nos negócios – “canal de 

educação a distância por meio do qual todos dos colaboradores com acesso à internet 

realizaram curso sobre os valores éticos da MRV”; 

e. “cultura MRV” – público interno – “empresa deseja contribuir com a transformação do 

país e acredita que isso é possível por meio dos sonhos, pois sonhos motivam pessoas 

e, quando realizados, mudam a realidade. (...) a MRV está reafirmando o 

comprometimento com as pessoas, os colaboradores, os clientes e a sociedade que vive 

próxima a um empreendimento”. 

 

3.3.11. NATURA COSMÉTICOS S.A. 

O “Relatório de Sustentabilidade” possui 125 páginas, sendo a palavra “cultura” 

mencionada 17 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a. “cultura organizacional” – estratégia – “diretrizes do futuro” ligadas à construção de 

uma nova cultura organizacional: “recuperar a preferência e o desejo pela marca; 

buscar maior diferenciação nas categorias-foco por meio de inovação; ampliar o poder 

da venda direta, melhorando a experiência de compra da consumidora e a rentabilidade 

da consumidora; expandir a presença multicanal; acelerar a transformação digital do 

negócio; entrar em mercados internacionais que permitam o crescimento acelerado; e 

adotar modelos inovadores de gestão e organização de pessoas, que viabilizem os 

negócios futuros; 

b. “cultura habilitadora da mudança” – “aprimorar uma visão integrada dos efeitos dos 

nossos negócios”; 

c. “cultura de inovação em rede” – diversidade e inclusão − Programa CorageN – seleção 

de profissionais com perfil empreendedor; 

d. “cultura para a sustentabilidade” – “reconectar os colaboradores ao propósito de 

sustentabilidade da companhia” – Movimento Segunda Sem Carne, “que aboliu a carne 

vermelha dos refeitórios da companhia às segundas-feiras. A iniciativa faz parte da 
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reflexão que a Natura buscou suscitar a respeito da preservação da Amazônia, 

impactada pelas plantações de soja e pela pecuária”; 

e. “Liderança e Cultura” – frente do Programa Mosaico – programas de treinamento – 

“autoconhecimento dos gestores e o gerenciamento das pessoas, incluindo como liderar 

equipes que já atuam nos chamados modelos ágeis de trabalho”; 

f. “Cultura da Natura” – Compromisso para 2020; Tema: colaboradores – “Implementar 

estratégia para alavancar o potencial de realização dos colaboradores por meio do 

engajamento à cultura da Natura”; 

g. “Time de Cultura” – resultados 2018 − “reflexão de comportamentos prioritários para 

viabilizar nossos desafios de longo prazo, instituímos o Time de Cultura com líderes de 

diversas áreas e geografias da Natura para liderar esta frente e integrar suas ideias com 

o Comitê Executivo e demais líderes da organização”. 

h. “cultura de segurança” – saúde e segurança – “estamos implementando um programa 

para reforçar a cultura de segurança na Natura a partir de 2019”. 

 

3.3.12. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. 

O “Relatório de Sustentabilidade” possui 110 páginas, sendo a palavra “cultura” 

mencionada 7 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a. “cultura ética” – cursos e treinamentos – “Anualmente a Diretoria de Compliance 

também realiza eventos internos para pontos focais, diretores e alta liderança a fim de 

disseminar continuamente a cultura ética e do combate à corrupção”; 

b. “cultura de combate à corrupção” – cursos e treinamentos − “workshops para parceiros 

de negócio a fim de mitigar riscos estratégicos e reforçar a cultura de combate à 

corrupção”; 

c. “cultura centrada no cliente” − consolidação do posicionamento estratégico da TIM 

focado em seus principais stakeholders; 

d. “cultura de colaboração” – comunicação e engajamento – “Para engajar os 

colaboradores e promover a aderência à cultura de colaboração, accountability e foco 

no cliente, foram realizadas campanhas de comunicação (...) Em todas as campanhas, 

os colaboradores foram protagonistas e porta-vozes, ampliando o senso de 

pertencimento e a cooperação entre as pessoas”; 
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e. “cultura da organização” – “Tim Talks” – semana dedicada ao desenvolvimento de 

todos os colaboradores da TIM − O objetivo do evento é proporcionar aos 

colaboradores a oportunidade de obter novos aprendizados e insights sobre o negócio, a 

cultura da organização e carreira, baseando-se em protagonismo e 

autodesenvolvimento”. 

 

3.3.13. WEG S.A. 

O “Relatório Anual Integrado” possui 88 páginas, sendo a palavra “cultura” 

mencionada 8 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes, junto aos assuntos 

relacionados: 

a. “cultura interna” – programas de qualificação profissional – treinamentos internos para 

fortalecer a cultura interna. 

b. “cultura WEG” – lideranças – programa de desenvolvimento de chefia – “semana da 

liderança WEG, que tem como objetivo proporcionar aos novos líderes a imersão na 

cultura WEG e destacar a importância do seu papel no processo de gestão de pessoas”; 

c. “cultura de alta performance” – clima organizacional − Prêmio Valor Carreira − 

Apresenta os fatores que impactam no indicador prosperidade, que são premissas para 

o desenvolvimento de talentos com foco em cultura de alta performance. 

d. “cultura de prevenção” – Saúde e Segurança no Trabalho – “promover um ambiente 

saudável e seguro aos seus colaboradores, a WEG se pauta em sua política de saúde e 

segurança para estruturar programas e processos que promovam a conscientização, 

sensibilização e disseminação da cultura de prevenção” − A criação da cultura de 

prevenção evolui através da implantação de cada um dos passos do pilar segurança, 

que tem como objetivo eliminar acidentes e riscos, em busca de ZERO acidentes”. 

 

 

3.4. “Cultura empresarial” no informe CBGC da população pesquisada 

 

Igualmente, aplicamos o mesmo procedimento ao Informe de Governança, que é o 

documento paralelo ao FR, previsto em uma atualização da norma que gerou o FR e que, para 

os fins desta pesquisa, consideramos como sendo um integrante lato sensu do FR. 
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Como demonstrado no quadro abaixo, o tratamento dos dados coletados resultou em 

estatísticas descritivas relativas à presença ou não da menção à “cultura empresarial” ou 

“cultura organizacional” nos respectivos 13 Informes sobre o Código Brasileiro de 

Governança Corporativa, bem como relativas a outras menções à palavra “cultura” porventura 

existentes em tais informes. 

 

Quadro 3 – Quadro analítico das menções à cultura no Informe de Governança da 

população pesquisada 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Os dados organizados no quadro sintético acima estão abertos a seguir: 

 

3.4.1. B2W COMPANHIA DIGITAL 

O “Informe de Governança menciona a palavra “cultura” 4 vezes, como segue: 

a. “cultura de sustentabilidade corporativa” – capítulo 2.1 – “Para a Companhia, a 

sustentabilidade compreende geração de valor econômico somada à criação de valor 

para a sociedade e à preservação dos recursos ambientais. A Companhia acredita que a 

sustentabilidade alinhada às boas práticas socioambientais gera valor para os 

acionistas. Por isso, adota o conceito de “Companhia Verde”, cuja finalidade é 
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disseminar aos parceiros comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, uma 

cultura de sustentabilidade corporativa.”; 

b. “cultura da companhia” – capítulo 2.2 – “Os membros do Comitê de Nomeação da 

Companhia consideram para candidatos pessoas com (i) alinhamento e 

comprometimento com os valores e a cultura da Companhia e seu Código de 

Conduta:”; 

c. “cultura corporativa” – capítulo 2.6 – “O Programa de Ambientação da Companhia 

para Novos Conselheiros de Administração visa ambientá-los no negócio da 

Companhia, sua cultura corporativa (missão, visão, valores, princípios), estratégia, 

segmentos de atuação e desafios, tornando-os aptos a contribuírem para a 

administração da Companhia dentro dos princípios de integridade e de governança 

corporativa.”; 

d. “cultura de gestão de risco” – capítulo 4.5 – “compete à Diretoria, por sua vez, 

compete: (...) (e) disseminar a cultura da gestão de risco em toda Companhia;”. 

 

3.4.2. BANCO DO BRASIL S.A. 

O “Informe de Governança” possui 38 páginas. No entanto, a palavra “cultura” não é 

mencionada. 

 

3.4.3. CCR S.A. 

O “Informe de Governança” possui 4 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 2 

vezes, como segue: 

a.  “cultura da companhia” – capítulo 3.3.2 – “a Diretoria da Companhia seja avaliada, de 

forma colegiada, de acordo com o processo de governança, conforme previsto no artigo 

18 do Regulamento do Novo Mercado, considerando indicadores de desempenho, 

cumprimento de metas e alinhamento à estratégia e cultura da Companhia”. 

b. “cultura de prevenção” – capítulo 4.5.3 − “em abril/2019, a Companhia iniciou um 

trabalho com a PwC para (...) definir os planos de ação que deverão ser implementados 

para tratamento dos riscos, envolvendo todos os diferentes níveis de gestão da empresa 

na prevenção de riscos e na estruturação de medidas que reforcem a cultura de 

prevenção, a perenidade dos negócios e a busca contínua pelo crescimento sustentável da 

companhia”. 
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3.4.4. CIELO S.A. 

O “Informe de Governança” possui 8 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 2 

vezes, como segue:  

a. “cultura de sustentabilidade e estímulo ao empreendedorismo” – capítulo 2.1.1 – 

“plano estratégico de sustentabilidade” – “engajamento de colaboradores para uma 

cultura de sustentabilidade e estímulo ao empreendedorismo, e reforço às boas práticas 

já adotadas”; 

b. “sua cultura” – capítulo 2.6.1 – “Programa de Integração de novos membros do 

Conselho de Administração da Cielo” – “os novos membros do Conselho de 

Administração serão apresentados às pessoas-chave da Companhia para apresentações 

institucionais, com o objetivo de lhe serem transmitidos informações sobre a 

Companhia, seus negócios e estratégias em curso, seus produtos, bem como questões 

relevantes sobre sua cultura e apresentado às suas instalações”. 

 

3.4.5. ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 

O “Informe de Governança” possui 9 páginas. No entanto, a palavra “cultura” não é 

mencionada. 

 

3.4.6. EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. 

O “Informe de Governança menciona a palavra “cultura” 1 vez, como segue: 

a. “Cultura organizacional” – capítulo 2.4 – “metodologia de autoavaliação do 

Conselho de Administração, bem como da Diretoria, contemplando um questionário 

para cada órgão. (...) Já os tópicos de “avaliação individual” aplicados aos membros 

da Diretoria foram: (...) Enfoque dado pela Diretoria na sua atividade: Preparação de 

informação financeira e contábil, Controle da gestão Práticas de governo societário, 

Sustentabilidade e ambiente, Cultura organizacional, Comunicação e imagem, 

Conflitos de interesses, Independência da Auditoria Interna da Companhia, e do 

Auditor Externo”. 

 

3.4.7. ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (Anteriormente denominada TRACTEBEL) 
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O “Informe de Governança” possui 7 páginas, sendo a palavra “cultura” mencionada 

apenas 1 vez, como segue: 

a. “cultura organizacional” – capítulo 2.5.1 – “plano de sucessão do Diretor-Presidente 

da Companhia é elaborado e mantido atualizado pela controladora indireta, ENGIE 

S.A. (...) essa conduta é aderente à cultura organizacional e à realidade da 

Companhia”. 

 

3.4.8. FLEURY S.A. 

O “Informe de Governança menciona a palavra “cultura” 1 vez, como segue: 

a. “Cultura Organizacional” – capítulo 2.5 – “Fórum de Ética e Conduta, que é o órgão 

funcional de apoio na governança, aprovado pelo Conselho de Administração por 

meio do Código de Conduta, que tem por atribuição avaliar e definir as medidas 

disciplinares aplicáveis às situações identificadas quanto ao descumprimento ou 

desvios em relação ao código de conduta e políticas da companhia. O Fórum é 

composto pelo Presidente da Companhia, Diretor Executivo de Recursos Humanos, 

Diretor Jurídico, Diretor de Cultura Organizacional, Gerente Sr. De Auditoria e 

Gerente de Riscos e Compliance.”; 

 

3.4.9. LOJAS RENNER S.A. 

O “Informe de Governança” possui 16 páginas, mas a palavra “cultura” não é 

mencionada. 

 

3.4.10. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 

O “Informe de Governança” não menciona a palavra “cultura”. 

 

3.4.11. NATURA COSMÉTICOS S.A. 

O “Informe de Governança” possui 32 páginas e nelas a palavra “cultura” é 

mencionada 7 vezes. Dentre as menções, destacam-se as mais relevantes junto dos assuntos 

aos quais se relacionam: 
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a. “cultura ética” – capítulo 9 − código de conduta − “aplicável a todos os colaboradores 

e administradores da empresa (...) modo como os colaboradores devem agir em 

diversos temas e situações”; 

b. “Vice-presidência de Pessoas e Cultura” – capítulo 25 − área de auditoria interna – 

“estrutura integrada de gerenciamento de riscos” – “Gerência de Sistemas de Gestão e 

“Ouvidoria” subordinadas à vice-presidência. 

 

3.4.12. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. 

O “Informe de Governança” possui 18 páginas. No entanto, a palavra “cultura” não é 

mencionada. 

 

3.4.13. WEG S.A. 

O “Informe de Governança” não menciona a palavra “cultura”. 

Na etapa inicial de nossa coleta de dados na internet, não havíamos localizado os 

“Informes de Governança” das companhias B2W, EDP, Fleury, MRV e WEG. Após enviar 

mensagem eletrônica ao endereço de e-mail atribuído ao departamento de relações com 

investidores no site de cada uma dessas companhias, obtivemos resposta de duas delas: a EDP 

e a MRV, tendo essa última informado o link onde o documento se encontrava disponível no 

site da CVM, esclarecendo que não havia versão PDF para esse documento enviado através 

do sistema do órgão regulador. Nesse link no site da CVM, localizamos todos os cinco 

Informes de Governança então faltantes. 

Cabe observar que esses Informes de Governança disponibilizados apenas através do 

sistema de “Recebimento Automático de Documentos” no site da CVM, indisponíveis em 

formato PDF, resultam em uma experiência visual de difícil leitura ao usuário, combinada 

com a inviabilidade da impressão simultânea de todos os campos de cada Informe, que assim 

precisam ser manejados individualmente pelo leitor interessado. Para que o Informe de 

Governança possa atender ao seu propósito, de divulgação transparente e completa de 

informações de governança a respeito da respectiva companhia, é de se recomendar que a 

companhia e o órgão regulador cuidem de aprimorar essa deficiente experiência visual. 

 

3.5. “Cultura empresarial” nos atuais modelos do FR e do informe CBGC 
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Em seguida, após esse exame empírico do Formulário de Referência lato sensu 

preenchido e divulgado pelas treze companhias, voltamos a nossa atenção ao modelo de FR e 

de Informe estipulado pela CVM. Todavia, não há modelo de RI estipulado pelo órgão 

regulador. 

Assim, examinamos o modelo do Formulário de Referência e do Informe sobre o 

Código Brasileiro de Governança Corporativa atualmente vigentes, visando averiguar se e 

como a sua estrutura contempla especificamente o termo “cultura empresarial” ou “cultura 

organizacional” e em quais dos itens dessa estrutura estão alocados elementos que usualmente 

são utilizados na caracterização descritiva de uma cultura empresarial.  

Nos modelos de FR e de Informe de Governança, há apenas uma menção expressa à 

palavra “cultura”, quando o Informe, em seu item 27, que será transcrito adiante, estipula que 

a companhia deve ter um código de conduta que “reflita a identidade e cultura 

organizacionais”. 

Isto posto, no Formulário de Referência, identificamos os itens e subitens abaixo 

(numerados conforme o modelo do Formulário de Referência), contendo informações que 

podem ser correlacionadas à temática da “cultura empresarial”, em adição ao item Fatores de 

Risco, que já transcrevemos na Seção 2.2: 

Tabela 3 - Formulário de Referência: cultura empresarial 

 

5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos 

 

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar: 

 

 

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:  

i. os riscos para os quais se busca proteção; 

ii. os instrumentos utilizados para proteção; 

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos.  

 

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade 

da política adotada.  

 

 

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor 

para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 
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administração pública, nacional ou estrangeira, informar:  

 

 

5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos 

principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, 

comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais 

riscos”.  

 

 

5.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.  

 

 

7. Atividades do Emissor 

 

 

7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, 

comentando especificamente:  

 

 

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de 

relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações.  

 

 

9. Ativos relevantes  

 

 

9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades 

do emissor, indicando em especial:  

 

 

b.  ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos 

de transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de computadores, 

informando:  

 

 

10. Comentários dos diretores  

 

 

10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 

financeiras do emissor, indicando:  

 

 

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:  

 

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.  
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10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados 

no item 10.6, os diretores devem comentar:  

 

 

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do 

emissor.  

 

 

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 

operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.  

 

 

12. Assembleia geral e administração  

 

 

12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social 

e regimento interno, identificando:  

 

 

d. se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada 

órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso 

positivo:  

 

 

13. Remuneração dos administradores  

 

 

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria 

estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, 

de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes:  

 

 

c.  principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação 

de cada elemento da remuneração;  

 

 

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho;  

 

 

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, 

médio e longo prazo.  

 

 

14. Recursos Humanos  
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14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:  

 

 

14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações e greves 

nos 3 últimos exercícios sociais:  

 

 

14.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes: 

 

Fonte: CVM, 2020. 

 

Igualmente, aplicamos o mesmo procedimento ao modelo de “Informe de 

Governança”, identificando os itens e subitens abaixo (numerados conforme o modelo 

do Informe CBGC), contendo informações que podem ser correlacionadas à temática 

da “cultura empresarial”: 

Tabela 4 - Informe de Governança: cultura empresarial 

 

9. Em relação ao princípio 2.1: “O conselho de administração deve exercer suas atribuições 

considerando os interesses de longo prazo da companhia, os impactos decorrentes de suas 

atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, atuando 

como guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança da companhia”.  

 

 

a. informar se emissor segue a seguinte prática recomendada: “o conselho de administração 

deve, sem prejuízo de outras atribuições legais, estatutárias e de outras práticas previstas no 

Código: (i) definir as estratégias de negócios, considerando os impactos das atividades da 

companhia na sociedade e no meio ambiente, visando a perenidade da companhia e a 

criação de valor no longo prazo; (ii) avaliar periodicamente a exposição da companhia a 

riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do 

sistema de integridade/conformidade (compliance) e aprovar uma política de gestão de 

riscos compatível com as estratégias de negócios; (iii) definir os valores e princípios éticos 

da companhia e zelar pela manutenção da transparência do emissor no relacionamento com 

todas as partes interessadas; (iv) rever anualmente o sistema de governança corporativa, 

visando a aprimorá-lo”.  

 

19. Em relação ao princípio 3.2: “O processo de indicação e preenchimento de cargos de diretoria 

e posições gerenciais deve visar à formação de um grupo alinhado aos princípios e valores éticos 

da companhia tendo em vista a diversidade, inclusive de gênero, almejando sua ocupação por 

pessoas com competências complementares e habilitadas para enfrentar os desafios da 

companhia”.  
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20. Em relação ao princípio 3.3: “O diretor-presidente e a diretoria devem ser avaliados com base 

em metas de desempenho, financeiras e não financeiras (incluindo aspectos ambientais, sociais e 

de governança), alinhadas com os valores e os princípios éticos da companhia”.  

 

21. Em relação ao princípio 3.4: “A remuneração dos membros da diretoria deve estar alinhada 

aos objetivos estratégicos da companhia, com foco em sua perenidade e na criação de valor no 

longo prazo”:  

 

27. Em relação ao princípio 5.1: “A companhia deve ter um código de conduta que promova seus 

valores e princípios éticos e reflita a identidade e cultura organizacionais e um canal de denúncias 

para acolher críticas, dúvidas, reclamações e denúncias”: 

i. “a companhia deve ter um comitê de conduta, dotado de independência e autonomia e 

vinculado diretamente ao conselho de administração, encarregado de implementação, 

disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta e do canal de 

denúncias, bem como da condução de apurações e propositura de medidas corretivas 

relativas às infrações ao código de conduta”; 

ii.  “o código de conduta, elaborado pela diretoria, com apoio do comitê de conduta, e 

aprovado pelo conselho de administração, deve: (i) disciplinar as relações internas e 

externas da companhia, expressando o comprometimento esperado da companhia, de seus 

conselheiros, diretores, acionistas, colaboradores, fornecedores e partes interessadas com 

a adoção de padrões adequados de conduta; (ii) administrar conflitos de interesses e 

prever a abstenção do membro do conselho de administração, do comitê de auditoria ou 

do comitê de conduta, se houver, que, conforme o caso, estiver conflitado; (iii) definir, 

com clareza, o escopo e a abrangência das ações destinadas a apurar a ocorrência de 

situações compreendidas como realizadas com o uso de informação privilegiada (por 

exemplo, utilização da informação privilegiada para finalidades comerciais ou para 

obtenção de vantagens na negociação de valores mobiliários); (iv) estabelecer que os 

princípios éticos fundamentem a negociação de contratos, acordos, propostas de alteração 

do estatuto social, bem como as políticas que orientam toda a companhia, e estabelecer 

um valor máximo dos bens ou serviços de terceiros que administradores e colaboradores 

possam aceitar de forma gratuita ou favorecidas”; 

iii. “o canal de denúncias deve ser dotado de independência, autonomia e imparcialidade, 

operando diretrizes de funcionamento definidas pela diretoria e aprovadas pelo conselho 

de administração. Deve ser operado de forma independente e imparcial, e garantir o 

anonimato de seus usuários, além de promover, de forma tempestiva, as apurações e 

providências necessárias. Este serviço pode ficar a cargo de um terceiro de reconhecida 

capacidade”. 

Fonte: CVM, 2020. 

 

Uma vez feita essa pré-seleção dentre os itens do Formulário de Referência, aplicamos 

um novo filtro seletivo, analisando a sistematização adotada no FR modelo, para 

selecionarmos os itens do FR nos quais nos parece pertinente realizar a inserção da nova 

demanda de informação específica sobre a cultura empresarial, conforme analisado neste 
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estudo. Basicamente, concluímos que a demanda de informação relativa à cultura empresarial 

deve ser incluída no campo relativo a “Comentários dos diretores”, que reproduzimos a 

seguir: 

Tabela 5 - Formulário de Referência: comentários dos diretores 

 

10. Comentários dos diretores  

 

 

10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 

financeiras do emissor, indicando:  

 

 

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:  

 

 

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras. 

 

 

10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados 

no item 10.6, os diretores devem comentar:  

 

 

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do 

emissor. 

 

 

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 

operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.  

 

14. Recursos humanos 

 

14.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.  

 

Fonte: CVM, 2020. 

 

Igualmente, dentre os itens do “Informe de Governança”, objeto da pré-seleção feita 

acima, aplicamos um filtro seletivo similar, selecionando os itens do Informe de Governança 

nos quais nos parece pertinente realizar a inserção da nova demanda de informação específica 

sobre a cultura empresarial, conforme analisado neste estudo. 



 

 

 

 

88 

Basicamente, concluímos que a eventual inserção da demanda de informação sobre 

cultura empresarial no Informe poderia ocorrer no item do Informe que prevê um código de 

conduta que reflita a cultura organizacional, conforme abaixo transcrito. Entretanto, do ponto 

de vista da sistematização do Informe, trata-se de um campo destinado à informação sobre o 

código de conduta no contexto de outras iniciativas à Lei da Empresa Limpa, não sendo, 

portanto, a opção mais eficiente para a adição de novo campo requerendo a adição de 

informação descritiva específica sobre a cultura empresarial. 

 

Tabela 6 - Informe de Governança: cultura empresarial II 

 

27. Em relação ao princípio 5.1: “A companhia deve ter um código de conduta que promova seus 

valores e princípios éticos e reflita a identidade e cultura organizacionais e um canal de denúncias 

para acolher críticas, dúvidas, reclamações e denúncias”:  

i. “a companhia deve ter um comitê de conduta, dotado de independência e autonomia e 

vinculado diretamente ao conselho de administração, encarregado de implementação, 

disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta e do canal de 

denúncias, bem como da condução de apurações e propositura de medidas corretivas 

relativas às infrações ao código de conduta”; 

ii. “o código de conduta, elaborado pela diretoria, com apoio do comitê de conduta, e 

aprovado pelo conselho de administração, deve: (i) disciplinar as relações internas e 

externas da companhia, expressando o comprometimento esperado da companhia, de seus 

conselheiros, diretores, acionistas, colaboradores, fornecedores e partes interessadas com 

a adoção de padrões adequados de conduta; (ii) administrar conflitos de interesses e 

prever a abstenção do membro do conselho de administração, do comitê de auditoria ou 

do comitê de conduta, se houver, que, conforme o caso, estiver conflitado; (iii) definir, 

com clareza, o escopo e a abrangência das ações destinadas a apurar a ocorrência de 

situações compreendidas como realizadas com o uso de informação privilegiada (por 

exemplo, utilização da informação privilegiada para finalidades comerciais ou para 

obtenção de vantagens na negociação de valores mobiliários); (iv) estabelecer que os 

princípios éticos fundamentem a negociação de contratos, acordos, propostas de alteração 

do estatuto social, bem como as políticas que orientam toda a companhia, e estabelecer 

um valor máximo dos bens ou serviços de terceiros que administradores e colaboradores 

possam aceitar de forma gratuita ou favorecidas”; 

iii. “o canal de denúncias deve ser dotado de independência, autonomia e imparcialidade, 

operando diretrizes de funcionamento definidas pela diretoria e aprovadas pelo conselho 

de administração. Deve ser operado de forma independente e imparcial, e garantir o 

anonimato de seus usuários, além de promover, de forma tempestiva, as apurações e 

providências necessárias. Este serviço pode ficar a cargo de um terceiro de reconhecida 

capacidade” 

Fonte: CVM, 2020. 
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Por todo o exposto, dentre tais itens selecionados, nos parece ser mais pertinente, do 

ponto de vista da sistematização do Formulário de Referência e do Informe de Governança, 

que a demanda de informação relativa à cultura empresarial seja inserida no item 10.9 do FR, 

transcrito abaixo, que integra o item 10 do Formulário de Referência, relativo a Comentários 

dos Diretores, sendo o espaço destinado para comentarem os “fatores que influenciaram de 

maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou 

comentados nos demais itens desta seção”, como segue: 

 

Tabela 7 - Formulário de Referência: comentários dos diretores II 

 

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 

operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.  

 

Fonte: CVM, 2020. 

 

Realizado o presente estudo, fica evidenciado que a “cultura empresarial” da 

respectiva companhia é um dos fatores que influenciam o seu desempenho operacional e, 

como tal, deve ser especificamente descrita em campo próprio no Formulário de Referência.  

 

3.6. Considerações metodológicas finais 

A metodologia aplicada nos permitiu obter e analisar o seguinte resultado agregado de 

menções à cultura nos três documentos analisados, disponibilizados pela população 

pesquisada: 

 

Quadro 4 – Quadro analítico agrupado das menções à cultura no FR, RI e Informe de 

Governança da população pesquisada 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Como demonstra a síntese quantitativa constante na tabela acima, há grande 

disparidade entre a quantidade de menções à cultura empresarial divulgada pelas companhias 

pesquisadas. Na síntese qualitativa constante na tabela abaixo, analisaremos algumas 

especificidades observadas quanto às qualidades relativas à cultura mencionada pelas 

companhias no Formulário de Referência, no Relato Integrado e no Informe de Governança: 

 

Quadro 5 – Quadro analítico agregado por categoria das menções à cultura do FR, RI e 

Informe de Governança da população pesquisada. 

 
         Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Podemos realizar algumas observações a partir da análise dos dados coletados, com 

relação à menção à palavra “cultura” no conjunto agregado dos três documentos analisados, 

conforme a tabela acima, que organiza tais menções conforme as categorias metodológicas 

adotadas nesta análise. Destacamos as seguintes observações conclusivas: 

a. 100% das companhias menciona a categoria “cultura empresarial”, o que ratifica 

um reconhecimento da relevância do tema central desta pesquisa por parte das 

companhias pesquisadas; 

b. 77% das companhias menciona a categoria “cultura de integridade”, refletindo, 

portanto, uma sintonia com a Lei da Empresa Limpa; 
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c. 70% das companhias menciona as categorias “cultura de gestão de riscos” e “outra 

cultura”. Essa menção à cultura de gestão de riscos pode indicar uma sintonia com 

as boas práticas de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde (SMS) por 

parte dessas companhias; 

d. Assim, 70% da população pesquisada, composta pelas companhias que reúnem a 

tripla qualificação de participarem do Novo Mercado, do ISE e do IBOVESPA, 

menciona ter simultaneamente as categorias “cultura empresarial”, “cultura de 

integridade” e “cultura de gestão de riscos”, o que pode sinalizar que a cultura 

empresarial desse grupo tem atenção às boas práticas da Lei da Empresa Limpa e 

de SMS; 

e. 45% das companhias mencionam a categoria “cultura de inovação”. Embora não 

seja uma posição majoritária na população pesquisada, indica uma presença 

expressiva de atenção à inovação, tema estratégico para a competitividade 

empresarial; 

f. Apenas 39% das companhias mencionam a categoria “cultura de sustentabilidade”. 

É um percentual relativamente baixo, especialmente levando-se em conta a 

divulgação de suas práticas de sustentabilidade nos RIs de todas as companhias 

pesquisadas. Logo, parece ser uma distorção numérica verificada na pesquisa; e, 

finalmente, 

g. Apenas 23% das companhias pesquisadas mencionam a categoria “cultura de 

custos/resultados”, o que é um indicador interessante à luz da preocupação quanto a 

essa cultura no estudo da toxidade empresarial, realizado na Seção 2.4.5 deste 

estudo. 

Observamos também que 61,5% das companhias pesquisadas menciona mais do que a 

metade das sete categorias de cultura adotadas aqui. Excluída a categoria “outras culturas”, 

restam as seis categorias principais: “cultura empresarial”, “cultura de integridade”, “cultura 

de gestão de riscos”, “cultura de inovação”, “cultura de sustentabilidade” e “cultura de custos/ 

resultados”. Com essa exclusão, destacamos as seguintes observações: 

a. 84,6% das companhias menciona ao menos a metade das seis categorias principais; 

b. 38,6% das companhias menciona mais do que a metade das 6 categorias principais. 
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Sem essa exclusão, analisando o resultado apurado com o cômputo das sete categorias, 

verificamos que três das treze companhias, a B2W, a CIELO e a NATURA, atingem a soma 

máxima verificada de menção a seis categorias, diferenciando-se pelo fato de que a B2W não 

menciona a cultura de inovação, a CIELO não menciona a categoria “Outras culturas” e a 

NATURA não menciona a cultura de custos/resultados. 

Outra constatação importante a destacar nesta pesquisa empírica é que todas as 

companhias estudadas mencionam a cultura empresarial de alguma maneira em seu 

Formulário de Referência. Entretanto, praticamente nenhuma dessas companhias expande 

uma descrição das culturas que menciona.  

Verificamos, portanto, uma abordagem transversal à cultura empresarial no 

Formulário de Referência, porém superficial e esparsa. Independentemente da continuidade 

dessa oportunidade de abordagem transversal, concluímos, por todo o exposto, ser também 

oportuna uma abordagem central, explícita e aprofundada do tema no Formulário de 

Referência. 

Desse modo, concluímos ser oportuno que o Formulário de Referência passe a 

oferecer à companhia a oportunidade de inclusão de um novo campo específico no respectivo 

formulário, no qual deverá centralizar e aprofundar essa informação referencial, que já é hoje 

presente de alguma forma nos FRs, mas ainda de maneira apenas superficial e dispersa.  

É hora de o Formulário de Referência refletir a relevância referencial da cultura 

empresarial, oferecendo espaço compatível com o seu papel protagonista no cenário da 

governança corporativa, superando um atual posicionamento coadjuvante ou até mesmo 

figurante. 

Assim, evidenciada a relevância referencial da “cultura empresarial” na atividade 

operacional e na valoração da companhia, é preciso que a diretoria da companhia dê 

transparência ao termo no FR e, para tanto, convém passar a haver um campo específico no 

FR, no qual a diretoria de cada companhia deverá comentar a sua própria cultura empresarial, 

disponibilizando assim ao leitor uma oportunidade de acesso centralizado a essa informação 

referencial, inclusive para a análise comparativa entre os aspectos culturais priorizados pelas 

diferentes empresas, que tendem a receber diferentes valorações pelo mercado investidor. 

Pelo exposto, no espírito de apresentar um produto como resultante da pesquisa 

realizada neste Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais, do Programa de 

Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC da Escola de Ciências 

Sociais da FGV, consolidamos na Seção 4 uma minuta de carta aberta, a ser disponibilizada 
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aos membros do GT Interagentes, que inclui a CVM, propondo o reconhecimento da cultura 

empresarial como informação referencial no modelo do Formulário de Referência e/ou do 

Informe CBGC. A partir dos resultados empíricos pesquisados e com base nos elementos 

teóricos abordados, tal carta contém uma sugestão de soluções para viabilizar esse necessário 

reconhecimento. 

Coincidindo com encerramento desta pesquisa, foi publicado pela CVM o Edital de 

Audiência Pública SDM nº 09/20, de 7 de dezembro de 2020 (a “Nova Audiência Pública”), 

apresentando ao debate público uma minuta de nova norma para a reforma do atual modelo de 

Formulário de Referência, visando simultaneamente (a) a redução dos custos regulatórios 

associados à elaboração e publicação do Formulário de Referência; e (b) a adição de 

informações relativas a parâmetros ESG da respectiva companhia aberta, em sintonia com 

recente demanda de mercado e gerando maior transparência sobre tais temas. As sugestões e 

comentários à referida minuta deverão ser encaminhadas à CVM até o prazo de 8 de março de 

2021. 

Entretanto, essa oportuna iniciativa de modernização regulatória, complementar aos 

prévios aprimoramentos que descrevemos na Seção 2.5, persiste ainda silente quanto às 

expressões “cultura”, “cultura organizacional”, e cultura empresarial”.  

Assim, surge a opção de adaptarmos o produto desta pesquisa, de modo que a nossa 

carta aberta seja dirigida também à tal Nova Audiência Pública, onde poderá ser aproveitada 

como uma contribuição para a modernização regulatória em curso, sugerindo a especificação 

da “cultura empresarial” no novo modelo de Formulário de Referência resultante da referida 

Nova Audiência Pública. 

No mesmo sentido, como antecipamos na Seção 2.5.1, em 9 de dezembro de 2020, 

surgiu também a Resolução 14, acolhendo a sistemática do Relato Integrado dentro da 

estrutura regulatória da CVM, aplicável às companhias abertas. Assim, a Resolução 14 trouxe 

uma importante complementação ao conjunto de dados que compõe esta pesquisa e, de 

maneira relevante, contribuiu para ratificar as nossas conclusões. 

É um documento de extrema qualidade técnica e programática, com potencial de servir 

como um marco de transição para um novo patamar de qualidade na divulgação de 

informações referenciais, pela qualificada minoria de companhias abertas que já adota o 

Relato Integrado.  
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Como mencionado na Seção 2.5.1, há uma nova obrigatoriedade de informação sobre 

cultura empresarial, a ser incluída nos Relatos Integrados a serem publicados em 2022, com 

relação ao exercício social de 2021. 

Trata-se de uma iniciativa em total sintonia com o propósito do produto desta 

pesquisa. Mas, porém, não é suficiente para resolver e superar a recomendação conclusiva 

desta pesquisa, quando propomos que o aprimoramento regulatório de que necessita o 

Formulário de Referência consiste na imposição da obrigatoriedade de declaração sobre a 

cultura empresarial, a ser feita por todas as companhias abertas brasileiras em seus FRs. Não 

deve ser apenas uma iniciativa voluntária da qualificada minoria de companhias abertas que 

hoje adota o modelo de Relato Integrado.  

Temos o maior entusiasmo pelo modelo do Relato Integrado e desejamos que, 

brevemente, se torne majoritária a adoção da cultura do Relato Integrado pelas companhias 

abertas brasileiras. 

Como uma referência recente, com relação aos Formulários de Referência entregues à 

CVM por 200 companhias abertas em 2017, apenas cerca de um terço delas, 76 companhias, 

divulgava informações socioambientais. Dentre essas, apenas 17 adotavam o Relato Integrado 

(CIASCA et al., 2019, p. 146-147). Portanto, em 2017, dentre as companhias abertas que 

divulgaram informações socioambientais, apenas cerca de 20% adotou o formato de Relato 

Integrado; e, dentre as cerca de 200 companhias abertas que publicaram seus Formulários de 

Referência, menos do que 10% adotou o formato de Relato Integrado. Ainda que esses 

números de adesão ao Relato Integrado possam ter melhorado imensamente nos últimos anos, 

parece razoável supor que as companhias que adotam o Relato Integrado ainda sejam uma 

minoria no total das companhias abertas brasileiras. 

Assim, é preciso ir além do que ofereceu a Resolução 14, com o seu universo de 

abrangência limitado a uma qualificada minoria de companhias abertas.  

É fato que as duas mencionadas alterações normativas trazidas à luz pela CVM em 

dezembro de 2020, no encerramento da nossa pesquisa, contribuíram expressivamente para as 

conclusões aqui demonstradas, ao ratificarem a relevância estratégica e estrutural, na 

regulação do mercado de capitais brasileiro, que tem: (a) a cultura empresarial das 

companhias abertas, explicitada no destaque dado à cultura empresarial na Resolução 14; e 

(b) o Formulário de Referência, como instrumento central para a divulgação transparente e 

pública de informações estratégicas e referenciais, sobre todas as companhias que captam 
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recursos junto ao público investidor no mercado de capitais do Brasil, conforme a convocação 

para a Nova Audiência Pública. 

Desse modo, é com uma animadora perspectiva de viabilização que a sugestão 

refletida em nossa carta aberta será levada à Nova Audiência Pública, convocada pela CVM 

para uma nova rodada aprimoramento do Formulário de Referência. 
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4. O produto: uma carta aberta sobre cultura empresarial 

O produto apresentado como resultado desta pesquisa é uma proposta de carta aberta a 

ser disponibilizada ao GT Interagentes, que inclui a CVM como membro observador e o 

IBGC como membro coordenador, propondo atualizar o desenho do Formulário de Referência 

e ou do Informe CBGC, de modo a especificar a cultura empresarial como uma informação 

referencial da respectiva companhia aberta. 

Conforme justificado nesta pesquisa, há interesse social em que o Formulário de 

Referência e/ou o Informe CBGC sejam atualizados para dar transparência à cultura 

empresarial, como uma informação referencial sobre a companhia.  

A prioridade de tal complementação informativa no Formulário de Referência e/ou no 

Informe CBGC é evidenciada e corroborada pelo expressivo acervo de pesquisas brasileiras e 

internacionais aqui reunido, que afirma de forma uníssona a importância referencial e 

valorativa da cultura empresarial (DI MICELI DA SILVEIRA; DONAGGIO, 2020; 

GROYSBERG et al, 2018; GRAHAM; HARVEY, 2017; THE FINANCIAL REPORTING 

COUNCIL LIMITED, 2016). 

Tal prioridade não é atendida com o aprimoramento oferecido pela Resolução 14, com 

o seu universo de abrangência limitado à uma qualificada minoria de companhias abertas, que 

já aderiu ao modelo do Relato Integrado. É preciso que todas as companhias abertas se 

pronunciem sobre a sua respectiva cultura empresarial. 

O formato de carta aberta foi escolhido como um meio adequado para a formalização 

desse convite institucional e fundamentado, para a participação em um novo esforço coletivo 

e coordenado, que visa o aprimoramento do mercado de capitais brasileiro, com a participação 

de seus múltiplos agentes e partes interessadas. 

A carta aberta seria inicialmente disponibilizada ao GT Interagentes, que criou o 

CBGC e que deu origem ao Informe CBGC, o mais recente aprimoramento feito no 

Formulário de Referência. Esse grupo destinatário foi definido por sua representatividade no 

mercado brasileiro de capitais e devido a suas atuais posições decisórias com relação ao 

objeto de pesquisa. Nada impede que a carta aberta seja circulada também entre outros atores 

institucionais, visando que esses outros destinatários venham a ser agregados no esforço 

coletivo proposto. 

Dado o agendamento da Nova Audiência Pública, pautando novos aprimoramentos ao 

Formulário de Referência, torna-se natural apresentar lá também a nossa carta aberta. 
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Dentre as aplicações que poderão resultar da carta aberta, que é o produto desta 

pesquisa, podemos destacar inserção da cultura empresarial na pauta de deliberação das 

principais entidades representativas e regulatórias do mercado de capitais brasileiros, a 

reflexão institucional das companhias abertas brasileiras quanto a suas culturas empresariais e 

a adição de fundamentos teóricos e empíricos às iniciativas em curso para o aprimoramento 

regulatório e institucional da governança das companhias abertas brasileiras. 

Segue abaixo a minuta de tal carta aberta, apresentando a cultura empresarial como 

uma informação referencial sobre a companhia aberta brasileira, e disponibilizando a íntegra 

do relatório desta pesquisa, que fundamenta as específicas sugestões de aprimoramento no 

modelo vigente de Formulário de Referência e/ou Informe CBGC:  

 

UMA CARTA ABERTA PELA CULTURA EMPRESARIAL, 

COMO INFORMAÇÃO REFERENCIAL  

SOBRE AS COMPANHIAS ABERTAS BRASILEIRAS 

 

Para: 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – Membro Coordenador do GT 

Interagentes, 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) – 

Membro do GT Interagentes,  

Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA) – Membro do GT Interagentes,  

Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC) – Membro do GT Interagentes,  

Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital (ABVCAP) – Membro do GT 

Interagentes,  

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) – 

Membro do GT Interagentes,  

Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) 

– Membro do GT Interagentes,  

B3 – Membro do GT Interagentes,  

Brasil Investimentos & Negócios (BRAiN) – Membro do GT Interagentes,  

Instituto IBMEC – Membro do GT Interagentes,  

Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) – Membro do GT Interagentes,  

CVM – Comissão de Valores Mobiliários – Observador do GT Interagentes,  
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – Observador do GT 

Interagentes, 

 

Prezad@s Senhor@s, 

 

1. Serve a presente para apresentar esta carta aberta aos membros do GT Interagentes e 

a seus membros observadores, com destaque à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, 

como produto de Mestrado Profissional realizado na FGV CPDOC – a Escola de Ciências 

Sociais da FGV –, concluindo por sugerir que a “cultura empresarial” seja considerada 

informação referencial para fins do Formulário de Referência (“FR”) e/ou do “Informe sobre 

o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas” (“Informe CBGC”), 

a partir das seguintes considerações:  

 

a. O nosso estudo evidencia e fundamenta a relevância da cultura empresarial. Reunimos 

um expressivo acervo de pesquisas brasileiras e internacionais, publicado no último 

quinquênio, que afirma de forma uníssona a importância referencial e valorativa da 

cultura empresarial; 

b. No Brasil, o tema da cultura organizacional é amplamente estudado há décadas. 

Surpreende, assim, que um tema tão central, relevante e referencial para as 

companhias abertas, como a “cultura empresarial”, ainda não esteja especificado e 

destacado no FR e/ou no Informe CBGC; 

c. A recente e inovadora Resolução CVM nº 14, de 9 de dezembro de 2020, traz um 

reconhecimento à relevância da “cultura empresarial”, mas o faz de forma limitada ao 

âmbito da minoria de companhias que já aderiu ao Relato Integrado. É preciso que 

esse reconhecimento abranja todas as companhias abertas brasileiras; 

d. A nossa pesquisa reconhece o papel central que o FR e o Informe CBGC tem para a 

simetria de informações e o princípio da transparência – elementos fundamentais para 

a eficiência, equidade e credibilidade do mercado de capitais e da governança 

corporativa das companhias abertas brasileiras; 

e. Assim, a pesquisa propõe que a “cultura empresarial” passe a ser reconhecida como 

uma das informações referenciais básicas da companhia e que, como tal, passe a ser 

especificada no FR e/ou o Informe CBGC; 
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f. Dentre os próprios formulários modelo de FR e de Informe CBGC, não há menção à 

palavra “cultura”. A única exceção é uma menção acessória à cultura no Informe 

CBGC, em seu item 27, ao solicitar a confirmação da existência de código de conduta 

que “reflita a identidade e cultura organizacionais”; 

g. Para a composição do recorte amostral do banco de dados de nossa pesquisa empírica, 

selecionamos as treze companhias abertas listadas na B3 que, simultaneamente, 

integram o IBOVESPA, o Novo Mercado e o Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE). Assim, a nossa amostra de companhias sintetiza o aspecto quantitativo do maior 

volume financeiro de negociação, bem como os aspectos qualitativos das boas práticas 

de governança corporativa e de sustentabilidade;  

h. A pesquisa empírica demonstrou que esse conjunto de companhias abertas menciona a 

palavra “cultura” em seu FR e seu Informe CBGC, contudo de maneira transversal, 

superficial e/ou esparsa; 

i. É fato que o desejo regulatório não se realiza com o mero cumprimento formal da 

imposição normativa. A companhia deve estar comprometida com essa divulgação 

completa e precisa, inclusive em sintonia com os princípios de governança 

corporativa, dentre os quais destaca-se o princípio da transparência, que pressupõe que 

a companhia deseje divulgar às partes interessadas as informações que sejam de seu 

interesse, contemplando inclusive outros fatores referenciais para a ação gerencial e 

para a valoração da companhia; 

j. A nova tendência ESG reforça a exigência dessa transparência, que é um dos quatro 

princípios da governança corporativa, que, por sua vez, é um dos três pilares do ESG;  

k. Frente à conjuntura identificada em nossa pesquisa, apresentamos a sugestão de que 

essas informações voluntárias e esparsas sobre cultura empresarial, que podem existir 

no atual modelo de FR, passem a ser nele apresentadas em um novo formato, 

sistematizado, destacado, explícito e mandatório, que reúna num novo item específico 

do FR e/ou do Informe CBGC a visão da companhia sobre a sua cultura empresarial; 

l. Essa alteração regulatória visa solucionar o atual descompasso, verificado em nossa 

pesquisa, entre a relevância referencial da cultura empresarial de cada companhia 

aberta, e a qualidade e quantidade informativa acerca da cultura empresarial divulgada 

pela companhia aberta em seu respectivo FR e/ou Informe CBGC; 
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m. A adoção dessa solução, para as diversas companhias abertas, pode ter como efeito 

adicional alterar a percepção do mercado quanto à priorização da cultura empresarial, 

mudando o patamar qualitativo da informação disponibilizada sobre esse tema;  

n. A sugerida nova oportunidade de reflexão da companhia sobre a sua cultura 

empresarial poderá também servir de referencial informativo, inclusive de natureza 

socioeducativa, para seus executivos, funcionários, investidores, fornecedores e 

demais partes interessadas; 

o. Depois de tantos casos de toxidade empresarial evidenciados a partir Lei da Empresa 

Limpa de 2013, é necessário estar transparente para todos que a cultura empresarial 

pode ser um dos fatores de risco da companhia brasileira, como parece já reconhecer a 

Resolução CVM nº 14/2020, com relação ao seu limitado universo de abrangência; 

p. Esta carta aberta é dirigida ao “Grupo de Trabalho Interagentes”, dada a 

representatividade do grupo no mercado de capitais brasileiro e o seu papel central na 

concepção e implantação do CBGC e do Informe CBGC; 

q. Diante do Edital de Audiência Pública SDM nº 09/20, de 7 de dezembro de 2020, 

apresentaremos esta carta aberta também à tal Audiência Pública, na expectativa de 

que possa ser aproveitada a oportunidade de tal audiência para a viabilização da 

sugestão oferecida nesta carta aberta. 

 

2. Feitas essas considerações, o nosso estudo identifica as seguintes opções para a 

operacionalização da referida sugestão, de que passe a constar no FR e/ou no Informe CBGC 

um item que consolide uma síntese das informações da companhia relativas à sua cultura 

empresarial. Tal sugestão poderá ser operacionalizada mediante: 

 

• Atualização do FR, por iniciativa normativa da CVM, no âmbito da referida Audiência 

Pública, por exemplo; 

• Atualização do CBGC e do Informe CBGC, por sugestão do GT Interagentes sob a 

coordenação do IBGC, e/ou por iniciativa da CVM; 

• Inclusão de nova orientação específica na carta-circular anual expedida pela 

Superintendência de Relações com Empresas da CVM, orientando quanto ao 

preenchimento do FR e demais documentos periódicos pelas companhias abertas 

brasileiras. Por exemplo, a carta circular de 2021 já poderá conter orientação para que 
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a cultura empresarial da respectiva companhia passe a ser objeto de um comentário 

específico dos diretores da companhia, especificamente no item 10.9. do FR, que 

impõe aos diretores “comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira 

relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou 

comentados nos demais itens desta seção”. Uma outra opção de orientação poderia 

incluir comentar sobre a cultura empresarial no item Fatores de Risco do FR. 

 

3. Desse modo, a diretoria das companhias abertas brasileiras passará a dar 

transparência à cultura empresarial no FR e/ou no Informe CBGC, com uma abordagem 

central, explícita e aprofundada. Essa informação referencial sobre a cultura empresarial da 

companhia passará assim a estar disponível para todo um universo de stakeholders leitores, 

propiciando uma oportunidade de acesso centralizado a esse expressivo banco de dados 

público, inclusive para análises comparativas entre os aspectos culturais priorizados pelas 

diferentes empresas, e entre as informações sobre a cultura da empresa disponíveis em outras 

fontes públicas (ex. Glassdoor, Reclame Aqui etc.). 

 

4. A sugestão aqui produzida visa contribuir para o fortalecimento e a credibilidade do 

mercado de capitais brasileiro que, por sua vez, é instrumental para o desenvolvimento 

sustentável do país. A íntegra do relatório técnico de nossa pesquisa está disponível no link: 

[link].  
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5. Considerações finais 

A pesquisa realizada evidencia e fundamenta a relevância da cultura empresarial. 

Demonstra também o papel central que o Formulário de Referência (FR) tem para a simetria 

de informações e o princípio da transparência – teoria e princípio centrais para a eficiência, a 

equidade e a credibilidade do mercado de capitais e da governança corporativa das 

companhias abertas que compõem tal mercado no Brasil. 

Foi igualmente constatado o dinamismo regulatório na evolução do formato do 

Formulário de Referência desde a sua implantação em 2009. Em resposta a demandas sociais 

e de mercado, o FR passou a incorporar novos documentos complementares à sua estrutura 

original, para contemplar uma nova atenção a temas de sustentabilidade e de governança 

empresarial. 

No contexto presente, à luz da pesquisa realizada, há oportunidade agora para uma 

nova atualização no formato do Formulário de Referência, que destaque a relevância da 

cultura empresarial. 

A população de companhias abertas pesquisada menciona a palavra “cultura” em sua 

documentação referencial, mas de maneira transversal, superficial e esparsa. Dentre os 

próprios formulários modelo de Formulário de Referência e de Informe de Governança, 

apenas o segundo traz uma menção acessória à cultura, ao solicitar a confirmação da 

existência de código de conduta compatível com a identidade e cultura organizacional. 

O próprio modelo original de FR de 2009 não menciona cultura, cujos temas afins à 

cultura empresarial poderiam ser voluntariamente incluídos em itens esparsos, como fatores 

de risco, RH e remuneração. 

O adendo ao Formulário de Referência relativo à sustentabilidade faculta às 

companhias a adesão a um modelo de Relato Integrado que, se adotado, incluirá referência à 

cultura empresarial, a partir das publicações a serem feitas em 2022, conforme a Resolução 

14. Entretanto, o número de companhias já aderentes ao modelo de Relato Integrado ainda é 

minoritário no cômputo geral das companhias abertas brasileiras. 

Nessa conjuntura identificada em nossa pesquisa, surge a perspectiva de que essas 

informações voluntárias e esparsas sobre cultura empresarial, que podem existir no atual 

modelo de FR, passem a ser nele apresentadas em um novo formato, sistematizado, destacado, 

explícito e mandatório, que reúna num novo item específico do FR a visão da companhia 

sobre a sua cultura empresarial. 
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Nesse sentido, a aplicação do produto desta pesquisa poderá resultar na adoção de 

novo ato normativo pelo órgão regulador, que insira no FR um item que consolide as 

informações relativas à cultura empresarial a serem disponibilizadas no FR. Em princípio, tal 

novo ato da CVM poderia ser uma nova Instrução, resultante da Nova Audiência Pública, por 

exemplo, ou simplesmente de uma nova orientação de preenchimento a ser implementada por 

meio da carta-circular anual sobre o Formulário de Referência. 

Essa alteração regulatória visa solucionar o atual descompasso, verificado em nossa 

pesquisa, entre a relevância valorativa da cultura empresarial de cada companhia aberta e a 

qualidade e quantidade informativa acerca da cultura empresarial divulgada pela companhia 

aberta em seu respectivo FR.  

A aplicação dessa solução, para as diversas companhias abertas, pode ter como efeito 

adicional alterar a percepção do mercado quanto à priorização da cultura empresarial, 

mudando o patamar qualitativo da informação disponibilizada sobre esse tema. 

Tal aprimoramento regulatório permitirá oferecer, à análise valorativa, uma 

informação substantiva sobre tema tão estratégico de cada companhia, passando a servir de 

referência, inclusive de natureza socioeducativa, para seus executivos, funcionários, 

investidores, fornecedores e demais partes interessadas. 

O produto desta pesquisa e a sua aplicação poderão ser, assim, instrumentais para o 

fortalecimento e para a credibilidade do mercado de capitais brasileiro que, por sua vez, é 

instrumental para o desenvolvimento sustentável do país. 
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