
Dobra preocupação de executivos com responsabilidade corporativa 
 
Segundo um estudo publicado este mês pela Oracle Corporation e pela Economist Intelligence Unit 
(braço de informações de negócios do The Economist Group, editora da revista The Economist), 
85% dos executivos e investidores classificam a responsabilidade corporativa como uma 
preocupação central em suas decisões de investimentos.  
 
Esse resultado é quase o dobro do percentual identificado cinco anos atrás, o que demonstra o 
aumento da importância que os executivos atribuem à responsabilidade corporativa. 
 
O estudo “A Importância da Responsabilidade Corporativa” entrevistou 136 executivos de diversos 
setores e 65 investidores, com o objetivo de examinar a influência da responsabilidade 
corporativa na comunidade de negócios global. Três aspectos críticos da responsabilidade 
corporativa para os executivos entrevistados foram comportamento ético dos profissionais, boa 
governança corporativa e transparência nas negociações.  
 
Para os investidores institucionais, a transparência nas negociações corporativas foi ainda mais 
importante. Um total de 68% disseram ser esse um dos três aspectos mais importantes para a 
responsabilidade corporativa, seguido dos altos padrões de governança corporativa (62%) e 
comportamento ético dos profissionais (46%).  
 
Além disso, 84% dos executivos e investidores entrevistados sentiam que práticas de 
responsabilidade corporativa poderiam afetar positivamente os resultados de uma empresa. Essas 
conclusões enfatizam a importânc ia geral e a mudança no jeito de pensar sobre a prestação de 
contas. Os resultados dessa pesquisa também fornecem uma visão realista dos desafios e 
obstáculos da criação, administração e medição dos programas de responsabilidade corporativa e 
das responsabilidades dentro das organizações. 
 
“Os executivos adotam uma visão bastante antiquada e inflexível da responsabilidade 
corporativa”, disse Nigel Holloway, diretor de serviços executivos para as Américas da Economist 
Intelligence Unit. “Eles sentem que a conduta ética nos negócios ajuda a sustentar sua empresa, 
mas que o trabalho de caridade e ligações com ONGs são objetivos menos centrais”, pondera o 
especialista. 
 
“A responsabilidade corporativa e a prestação de contas se expandiram além do envolvimento da 
comunidade, entrando na sala da diretoria”, disse Steven Miranda, vice-presidente de 
Desenvolvimento de Aplicativos da Oracle. 
 
“Os resultados deste estudo ilustram claramente os desdobramentos financeiros das empresas 
que adotam estratégias rigorosas de governança corporativa para se tornarem mais eficientes, 
transparentes e seguras em suas operações de negócios”, resumiu ele. 
 
O estudo também examina o que empresas em todo o mundo estão fazendo para adotar 
iniciativas de responsabilidade corporativa. Outros destaques da pesquisa são as definições de 
responsabilidade corporativa e o que isso significa em relação a práticas semelhantes, como 
cidadania corporativa, prestação de contas corporativa e responsabilidade social corporativa, 
dentre outras.  
 
Um total de 25% de todas as empresas Global Fortune 500 já geram algum tipo de relatório 
medindo seus esforços ambientais, sociais ou de sustentabilidade. A maior presença da 
responsabilidade corporativa nas operações diárias está sendo atribuída a vários fatores, como a 
perda de confiança em grandes corporações, a globalização dos negócios, o movimento em 
direção à governança corporativa, a ascensão da importância de fundos socialmente responsáveis 
e as pressões competitivas.  
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