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RESUMO 

 

A temática que envolve a gestão e a responsabilidade socioambiental vem 
ganhando destaque nos estudos sobre estratégia, sendo um tema central no debate 
contemporâneo. A literatura destaca que há indícios do amadurecimento conjunto 
dos temas que envolvem estratégia e governança corporativa (GC), bem como um 
alinhamento entre a transparência, a sustentabilidade e a governança, já que o 
mercado requer que a evidenciação financeira retrate o real valor das empresas e a 
responsabilidade socioambiental das mesmas. Embora a sustentabilidade seja 
assunto relevante, verifica-se a ausência de exigências de divulgação de 
informações socioambientais em um demonstrativo exclusivo, o que instiga a 
investigação do nível de evidenciação em demonstrações contábeis (DCs) como os 
Relatórios da Administração (RAs) e as Notas Explicativas (NEs). Nesse ensejo, o 
objetivo da pesquisa descrita nesta dissertação consiste em analisar o nível de 
evidenciação de informações socioambientais, no período de 2008 a 2013, nos 
diferentes setores econômicos das empresas listadas no Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. O estudo baseou-se na análise de sentenças 
por meio de seleção de termos inerentes à composição do ISE e de termos 
socioambientais, classificando-as: quanto à natureza da evidenciação em positiva, 
negativa e neutra; quanto ao tipo de evidenciação em declarativa, quantitativa não 
monetária, quantitativa monetária, quantitativa monetária e não monetária e 
nenhuma informação; e quanto à localização delas nos RAs e nas NEs. A pesquisa 
é caracterizada como descritiva, bibliográfica, documental, qualitativa e quantitativa, 
sendo operacionalizada por meio de análise de conteúdo. A partir dos resultados, 
rejeitou-se, parcialmente, a premissa de que há alinhamento entre as informações 
socioambientais evidenciadas nos RAs e NEs e os critérios adotados para seleção 
das empresas para compor o ISE. Foi possível confirmar a premissa de que existem 
setores econômicos que participam diferenciadamente do ISE. Mas não sendo 
verificada plenamente a premissa de que os RAs e NEs apresentam níveis de 
evidenciação de informações socioambientais similares. Em geral, os resultados 
revelaram que: i) as sentenças declarativas foram as mais evidenciadas; ii) a 
natureza da evidenciação positiva destacou-se; iii) o termo GC foi o mais 
evidenciado entre os inerentes ao ISE; iv) o termo social obteve a maior 
evidenciação na análise socioambiental; v) os setores de utilidade pública foram os 
que mais participaram do ISE; vi) o subsetor elétrico destacou-se nas participações; 
vii) o segmento energia elétrica foi o mais reincidente; viii) em 2012 registrou-se a 
maior evidenciação; ix) as NEs continham maior número de termos analisados; x) o 
ano de 2009 apresentou menor número de termos analisados; xi) os RAs obtiveram 
maior quantidade de sentenças declarativas; xii) os RAs destacaram-se na 
evidenciação dos termos GC e ISE; xiii) poucas informações sobre o ISE foram 
verificadas em comparação às socioambientais; xiv) o maior número de termos GC 
na análise inerente ao ISE demonstra a importância do tema; xv) não foi percebido 
claro alinhamento entre a participação no ISE e as informações divulgadas sobre o 
tema; xvi) há relativamente evidenciação de poucas informações inerentes ao ISE; 
xvii) as empresas se declaram social e ambientalmente sustentáveis, porém 
divulgam poucas informações sobre a participação no ISE; xviii) houve omissão de 
informações socioambientais relacionadas ao ISE (percebida como uma decisão 
estratégica); e, ainda, que xix) as empresas destacam estrategicamente informações 



 
 

positivas, omitem as negativas e se posicionam para o mercado como amplamente 
sustentáveis. 
 
Palavras-chave: Estratégia corporativa. Governança corporativa. Evidenciação de 
informações socioambientais. Contabilidade financeira. Gestão e responsabilidade 
socioambiental. 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The issue involving management and environmental responsibility has been gaining attention 

in the study of strategy and is a central theme in the contemporary debate. The literature 

points out that there are signs of a joint maturing of issues involving strategy and corporate 

governance (henceforth CG) as well as an alignment between transparency, sustainability 

and governance, given the fact that the market requires financial disclosure to portray the 

true value of companies as well as evidence of their social and environmental responsibility. 

Although sustainability is an important issue, there are no specific requirements to social and 

environmental to be disclosed / presented in adequate standardized reports and financial 

statements, which instigates the investigation of the disclosure level in Financial Statements, 

Managerial Reports and Notes. In this opportunity, the research objective described in this 

article is to review the disclosure level of social and environmental information in the 2008-

2013 periods, in different economic sectors of the companies listed in the Corporate 

Sustainability Index (henceforth ISE, from the Portuguese Índice de Sustentabilidade 

Empresarial) of BM&FBovespa. The study was based on the analysis of sentences through 

the selection of terms relating to the ISE composition as well as environmental terms, 

classifying them in relation to: the nature of the disclosure as positive, negative or neutral; 

the type of disclosure as declarative, quantitative non monetary, quantitative monetary, 

quantitative monetary and non-monetary and no information; and to their location in the 

Financial Statements, Managerial Reports and in the Notes. The research is characterized 

as descriptive, bibliographical, documentary, qualitative and quantitative, being carried out 

through content analysis. From the results the assumption that there is alignment between 

the environmental information reported through Managerial Reports and Notes and the 

criteria adopted for the selection of companies to compose the ISE was partially rejected. It 

was also possible to confirm the assumption that there are economic sectors participating in 

a differentiated way in the ISE. On the other hand it was not possible to fully confirm the 

assumption that the Management Reports and Notes present similar level of disclosure for 

the social and environmental information.  In broad terms, the results showed that: i) the 

declarative sentences were most evident; ii) the nature of positive disclosure stood out; iii) 

the term CG was the most evident among those inherent in the ISE; iv) the social term had 

the highest disclosure in environmental analysis; v) utilities sectors predominate in the 

constitution of the ISE; vi) the electric subsector had a very relevant participation; vii) the 

electric subsector was the most frequent; viii) the year of 2012 was the year were disclosure 

reached its highest level; ix) Notes contained the highest number of terms analyzed; x) the 

year of 2009 presented the lowest number of terms analyzed; xi) the Managerial Reports had 

the majority of declarative sentences; xii) the Managerial reports  stood out in the disclosure 

of the terms related to CG and to the ISE; xiii) little information about the ISE could be found 

in comparison to the social and environmental information found; xiv) the large number of 

terms related to CG in the analysis of the ISE demonstrates the importance of CG in the 

context of sustainability; xv) a clear alignment between participation in the ISE and the 

disclosures made could not be identified; xvi) there is relatively little information disclosure 

inherent in the ISE; xvii) companies declare themselves socially and environmentally 

sustainable, but disclose little information about participation in the ISE; xviii) there was 

omission of social and environmental information related to ISE (this was perceived as a 

strategic decision); and also that xix) companies strategically highlight positive information, 

omit the negative and position themselves for the market as broadly sustainable. 
 



 
 

Keywords: Corporate Strategy. Corporate Governance. Disclosure of Environmental 

Information. Financial Accounting. Management and Environmental Responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática que envolve a gestão e a sustentabilidade socioambiental tem 

ganhado destaque nos estudos contemporâneos sobre estratégia (Gray et al., 

2014; Souza & Pfitscher, 2013; Tachizawa & Pozo, 2012), tornando-se uma 

prioridade competitiva para as empresas (Longoni & Cagliano, 2015). Essa 

importância, porém, vem ganhando impulso desde que a preocupação com a 

sustentabilidade foi trazida para o centro do debate estratégico por autores como 

Elkington (1994), que propôs que uma empresa sustentável é aquela capaz de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável, ao gerar, simultaneamente, a partir 

de ações concretas, benefícios econômicos, sociais e ambientais, pois, conforme 

Saltaji (2013), essas questões estão fortemente correlacionadas. 

 

Apesar da adoção da sustentabilidade socioambiental ser considerada, ao mesmo 

tempo, uma prática estratégica social e uma relevante opção para alinhar a 

sustentabilidade econômica com a ambiental, ainda são poucos os estudos 

empíricos que abordam as oportunidades de negócio proporcionadas por ela 

(Walter & Scarpin, 2011). Não obstante, o posicionamento empresarial estratégico 

alinhado à sustentabilidade sugere que as empresas socialmente responsáveis 

são as que se preocupam com o fornecimento de informações relevantes aos 

stakeholders. Ribeiro, Ferreira e Costa (2014) destacam que há indícios do 

amadurecimento conjunto dos temas que envolvem estratégia e governança 

corporativa (GC), sendo reconhecida a influência existente entre esta e aquela. 

Nesse sentido, parece haver um alinhamento entre a transparência, a 

sustentabilidade e a GC, já que o mercado requer que a evidenciação financeira 

retrate o real valor das empresas e a responsabilidade socioambiental das 

mesmas.  

 

A GC é um tema que tem recebido notável destaque tanto no meio acadêmico 

quanto no meio empresarial (Jordão & Colauto, 2013). Segundo o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), as boas práticas de GC têm a 

finalidade de aumentar o valor de mercado das companhias, contribuir para sua 

perenidade e assegurar que os gestores se comportem de acordo com as 

expectativas dos proprietários (IBGC, 2009). De modo especial, essas práticas 
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estimulam que os órgãos normatizadores e as empresas busquem promover mais 

evidenciação das informações disponibilizadas por elas à sociedade, bem como 

melhorar a qualidade de suas políticas contábeis. As chamadas boas práticas 

também colaboram para a redução da assimetria informacional entre os 

investidores, estimulam o fluxo de capitais internacionais e apresentam relação 

com a gestão e estratégia empresarial. Isso porque a estratégia de 

sustentabilidade empresarial é multifacetada e proporciona vários benefícios para 

a organização (Kashmartian, Wells & Keenan, 2011). 

 

Amaral, Iquiapaza, Tomaz e Bertucci (2008) elucidam que a assimetria 

informacional existente entre gestores e acionistas numa empresa de capital 

aberto é considerada geradora de indesejado aumento do custo de capital, 

decorrente da exigência de elevados retornos pelos investidores. Esses autores 

explicam que alto nível de evidenciação minimiza tal assimetria e, assim, reduz os 

custos de capital correlatos e melhora o nível de GC. Young e Guenther (2003) já 

haviam ponderado que o custo ao investidor para tornar-se bem informado é uma 

barreira potencial ao movimento de capitais. Por isso, a divulgação de 

informações financeiras não obrigatórias é desejável para aumentar a 

confiabilidade do mercado financeiro. Todavia, esses autores ressaltam que a 

evidenciação financeira pode ser fortemente influenciada pelo ambiente em que a 

empresa está inserida. 

 

A divulgação financeira de questões relevantes contribui para a transparência das 

empresas, sendo que a explicitação de informações de maneira espontânea 

consiste em um diferencial em termos de nível de divulgação. A evidenciação 

financeira constitui-se em prática contábil compulsória decorrente do cumprimento 

de legislação ou como prática contábil voluntária que atende a propósitos de 

transparência, buscando mais aceitação do mercado acionário (Lélis, Pinheiro, 

Jordão & Colauto, 2011). A temática socioambiental é um exemplo de 

evidenciação voluntária de empresas que se preocupam em divulgar as suas 

informações de forma mais transparente para o mercado e sociedade, sendo 

ainda um instrumento estratégico de marketing corporativo. Nem por isso o nível 

de divulgação é uniforme entre as empresas, uma vez que os diferentes fatores 

motivadores e a diversidade de setores econômicos condicionam as empresas a 
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adotarem níveis particulares de divulgação de informações socioambientais, o 

que pode ser entendido como estratégia de evidenciação.   

 

Estratégias tradicionais com foco nas prioridades competitivas específicas estão 

sendo substituídas por estratégias mais holísticas, que incluem as prioridades da 

sustentabilidade (Rosa, Gomes, Kneipp & Bichueti, 2014; Longoni & Cagliano, 

2015). A evidenciação voluntária é uma forma das empresas contornarem 

situações indesejáveis, apresentando-as de forma amenizada, pois por meio da 

evidenciação estratégica de informações socioambientais é possível apresentar-

se como socialmente responsável (Beuren, Gubiani & Soares, 2013). 

 

Acompanhada da transparência, a sustentabilidade apresenta-se evidenciada 

pelas empresas atentas à adequada utilização de recursos que promovem 

impacto social ou ambiental. Os posicionamentos considerados sustentáveis se 

ajustam às práticas de evidenciação socioambiental e se relacionam ao nível de 

transparência das informações, operações e posicionamento responsável das 

empresas, além de relacionar-se com a gestão e estratégia empresarial.  

 

A sustentabilidade empresarial tem tomado a atenção de pessoas insatisfeitas 

com o posicionamento de empresas que concentram os seus esforços 

exclusivamente na obtenção de lucros, desprezando as necessidades humanas. 

Porém já se tem observado que as empresas estão se adaptando às novas 

exigências da sociedade, adotando estratégias para obtenção do lucro alinhadas 

às práticas sustentáveis e trançando políticas socioambientais (Eccles, Perkins & 

Serafeim, 2012). 

 

Não obstante, tais posicionamentos, embora vistos como utópicos por alguns, 

podem ser entendidos como exercício da responsabilidade social corporativa 

(RSC), estendendo-se em todas as relações e ações da empresa. Autores como 

Oliveira, Oliveira, Daher e Ribeiro (2006, p. 3) afirmam que “a empresa, ao ser 

criada, além do objetivo de ser duradoura, lucrativa e sólida e gozar de elevada 

reputação, pode vislumbrar a perspectiva de se inserir no mercado globalizado”. 
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O posicionamento das empresas de se apresentarem para a sociedade como 

comprometidas com a preservação ambiental é refletido por meio do interesse em 

evidenciar o seu grau de responsabilidade e comprometimento para com a 

sociedade (Kronbauer & Silva, 2012). O posicionamento transparente demonstra 

um diferencial das empresas socialmente responsáveis, em que a apresentação 

de informações não obrigatórias, como as socioambientais, pode ser um reflexo 

da adoção de boas práticas de GC e de estratégias empresariais. Nesse sentido, 

a transparência, a sustentabilidade e a GC se alinham para atender a um 

mercado acionário que requer que a divulgação financeira retrate o real valor da 

empresa e de sua responsabilidade socioambiental, além de fornecer informações 

relevantes aos stakeholders. A evidenciação de informações financeiras 

apresenta uma visão geral da empresa, enquanto as informações socioambientais 

atendem a uma especificidade de informações que revelam a atuação da 

responsabilidade empresarial no desenvolvimento das atividades no tocante a 

aspectos sociais e ambientais. 

 

O uso de recursos naturais pode estar causando impactos relevantes nas 

condições climáticas, com reflexo na qualidade de vida da população, o que 

estimula a sociedade a exigir das organizações mais informações, particularmente 

as de natureza socioambiental (Oliveira et al. 2012). Assim as empresas 

preocupadas com a transparência e atentas aos anseios da sociedade se 

dispõem a apresentar as atividades sociais e ambientais usufruindo de um 

recurso estratégico para promover a sua imagem para a sociedade. 

 

Ao se anteciparem às imposições legais mostrando-se empenhadas em causas 

favoráveis ao bem-estar social, tais empresas demonstram o comprometimento 

em favor da sociedade por meio de práticas sustentáveis e de RSC, podendo ser 

expressas por meio da divulgação de informações socioambientais de forma 

voluntária, o que contribui para a formulação de um marketing estratégico. Rabelo 

e Silva (2011) ressaltaram a importância das ações voltadas para a comunidade e 

ainda que a competitividade no passado sobressaia pelo preço e qualidade dos 

produtos, mas na atualidade remete a critérios mais amplos como os temas de 

natureza socioambiental. 
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A literatura apresenta diferentes fatores que condicionam as empresas a 

evidenciarem as suas informações socioambientais em diferentes níveis, sendo 

esse tema ainda controverso por parte dos estudiosos. Nas pesquisas sobre a 

relação da GC com o disclosure ambiental conduzidas por autores como Amaral 

et al. (2008), Gallon, Beuren e Hein (2008), Macêdo, Moura, Dagostini e Hein 

(2013) e Martins e Paulo (2014), é possível observar correlação positiva entre o 

maior nível de disclosure ambiental e os níveis diferenciados de GC das 

empresas com pregão na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 

(BM&FBovespa) (BM&FBovespa, 2014a; 2014b; 2014c).  

 

Um obstáculo registrado para a melhoria da qualidade das informações de 

natureza ambiental é a falta de padronização, o que proporciona ausências,e 

incompatibilidade de informações com a realidade da empresa no tocante aos 

aspectos ambientais, assim “não reconhecendo diretrizes seguras para o registro 

dos passivos ambientais, muitas empresas subestimam seus valores ou 

simplesmente não o registram” (Ferreira & Bufoni, 2006, p. 2). Em conjunto, tais 

questões levam a perceber que o tema em tela ainda carece de mais estudos 

para melhor compreensão dos aspectos exigidos das empresas pela sociedade 

sobre os níveis de divulgação socioambiental e do uso estratégico de informações 

sobre a sustentabilidade. 

 

Na sequência deste capítulo procura-se apresentar o tema e problema, a questão 

da pesquisa, descrever a abrangência do tema, justificar a elaboração da 

pesquisa e apresentar a relevância do assunto evidenciação socioambiental, 

finalizando com a apresentação da estrutura do trabalho. 

 

1.1 Tema e problema de pesquisa 

 

A evidenciação de informações socioambientais expõe questões que abrem 

espaço para a discussão sobre a padronização, obrigatoriedade e relevância das 

informações contábeis, além do debate relativo ao local e a forma da publicação, 

ao nível adequado ou, ainda, sobre a perspectiva da divulgação para atender à 

sociedade, aos stakeholders e aos shareholders. Essas questões são relevantes 

porque o mercado espera receber informações que atendam a um nível desejável 
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e que possibilite a tomada de decisão. Porém, a evidenciação de informações 

socioambientais não deve ser marcada apenas com a proposição de ações que 

notabilizem as empresas para o fim específico de se tornarem politicamente 

corretas, mas com pela possibilidade de demonstrarem ações realizadas de forma 

ampla e contínua para o bem estar social. Nesse contexto, Rabelo e Silva (2011) 

expressam que o alcance das ações de natureza ambiental não é limitado apenas 

a ações sociais breves, mas se manifestam pela continuidade e progressão de 

promoções a favor da comunidade. 

 

Os estudos sobre evidenciação nos RAs e o nível de GC das empresas na 

BM&FBovespa, como os de Gallon, Beuren e Hein (2007), confirmam haver 

relação entre o nível de informação prestada ao mercado com o nível de GC. Já 

Murcia e Santos (2009), em pesquisa com o objetivo de identificar os fatores 

determinantes do nível de disclosure voluntário das companhias abertas no Brasil, 

perceberam mais divulgação voluntária em empresas participantes dos níveis de 

GC e de setores regulamentados. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), a GC são as práticas que cuidam de otimizar o desempenho de uma 

companhia ao proteger as partes interessadas e facilitar o acesso às fontes de 

capital (CVM, 2002). Diversos fatores influenciam o nível de divulgação financeira 

por parte das empresas, sendo que um importante determinante do grau de 

evidenciação são as exigências legais e normativas e as práticas de GC.  

 

No que se refere à quantidade de informação a ser divulgada, Hendriksen e Van 

Breda (2012) apresentam uma taxonomia que comporta três diferentes níveis: 

evidenciação adequada, justa e completa. E acrescentam que, embora haja 

tentativas de apresentar diferenças entre esses conceitos, não há diferença real 

entre eles caso sejam apresentados no contexto apropriado, uma vez que “a 

divulgação apropriada de informação relevante para os investidores e outros 

usuários deve ser adequada, justa e completa”. Tal taxonomia será utilizada na 

pesquisa descrita nesta dissertação como base para análise do nível de 

evidenciação financeira pelas empresas investigadas. 

 

Mesmo assim, ainda existem questões sobre o debate da evidenciação de 

informações financeiras que se sustentam principalmente em função de não haver 
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consenso sobre os diversos aspectos relativos à divulgação, beneficiários da 

informação, o nível de detalhamento da informação a ser apresentada e a melhor 

forma de apresentação. Hendriksen e Van Breda (2012) expuseram que há 

diversos métodos de divulgação financeira: forma e disposição das 

demonstrações contábeis (DCs); terminologia e apresentações detalhadas; 

informação entre parênteses; notas explicativas (NEs); demonstrações e quadros 

complementares; parecer de auditoria e RAs. 

 

Embora informações socioambientais seja assunto relevante, a falta de 

padronização e/ou a ausência de exigências de divulgação de informações de 

natureza socioambiental em um demonstrativo exclusivo, são condições que 

abrem a possibilidade para que essas informações sejam publicadas em 

relatórios como os RAs e as NEs. Estes relatórios contêm informações que 

facilitam a interpretação do significado das informações socioambientais, 

especialmente pelos usuários externos com a apresentação de elementos menos 

padronizados (Dalmácio & Paulo, 2004). 

 

Dentre os demonstrativos exigidos pela Lei das Sociedades Anônimas, 
apenas o Relatório da Administração e as Notas Explicativas permitem uma 
maior evidenciação da situação social, da política da empresa e a 
possibilidade de inclusão de alguns indicadores econômico-financeiros 
(Dalmácio & Paulo 2004, p. 2). 

 

Diante do valor informacional contido e esperado nos relatórios ambientais e 

sociais, e devido à relevância para a sociedade como instrumento de percepção 

do posicionamento ético e sustentável das empresas, procura-se analisar o 

conteúdo das NEs e dos RAs das empresas que compõem a carteira do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa do ano de 2008 a 2013. 

 

É oportuno ressaltar que das empresas que aderem ao ISE espera-se um nível 

diferenciado de evidenciação de informações, especialmente as socioambientais, 

por se tratar de um índice utilizado como “ferramenta para análise comparativa da 

performance das empresas listadas na BM&FBovespa”, utilizando critérios como 

“aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, 

equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa”. Merecem destaque 
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empresas ou grupos que se comprometem com a “sustentabilidade, qualidade, 

desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, 

natureza do produto, desempenho empresarial nas dimensões econômico-

financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas” (BM&FBovespa, 2014a, p. 

1). Nesse contexto, as empresas listadas no ISE formam um conjunto importante 

de análise, considerando os critérios usados para a seleção das empresas para 

compor esse índice, aspectos que estão em consonância com a natureza das 

informações socioambientais. A escolha desse grupo fundamenta-se na 

importância e exclusividade das empresas que compõem o ISE, por se 

apresentarem com desempenho diferenciado segundo os parâmetros 

estabelecidos pela Bolsa de Valores. 

 

Mesmo diante da relevância do tema, existe na academia e no mercado uma 

preocupação provocada por diferentes níveis de evidenciação socioambiental 

decorrentes da ausência, falta de padronização e diferentes posicionamentos por 

parte das empresas na decisão de divulgar informações socioambientais. 

Igualmente, faz-se relevante compreender a evidenciação socioambiental dentro 

de suas peculiaridades, produzindo aspectos relevantes na análise financeira da 

empresa, porém dentro de princípios e padrões da evidenciação financeira, sendo 

essa uma significativa preocupação dos pesquisadores e gestores. A busca pela 

compreensão da evidenciação financeira faz suscitar o problema dos 

diferenciados níveis de informações socioambientais presentes nas DCs das 

empresas de capital aberto. 

 

Apreciando o cenário apresentado e os problemas que envolvem a evidenciação 

financeira e em especial a evidenciação socioambiental das empresas que 

compõem o ISE, além da relevância do tema, emerge a seguinte questão de 

pesquisa: qual o nível de evidenciação de informações socioambientais das 

empresas listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa 

de 2008 a 2013? 

 

Com o intuito de direcionar a pesquisa e balizar o estudo em discussão, 

estabelecem-se a seguir o objetivo geral e os objetivos específicos.  
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1.2 Objetivos 

 

Considerando a exposição mencionada anteriormente, procura-se responder a 

questão de pesquisa com o suporte do objetivo geral e dos objetivos específicos 

apresentados a seguir e que compõem a pesquisa ora descrita. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o nível de evidenciação de informações socioambientais no período de 

2008 a 2013 nos diferentes setores econômicos das empresas listadas no Índice 

de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

i. Descrever e discutir em que medida há alinhamento entre as informações 

socioambientais evidenciadas nos Relatórios da Administração e Notas 

Explicativas e os critérios adotados para seleção das empresas proposto 

pela BM&FBovespa para compor o Índice de Sustentabilidade Empresarial 

entre os anos de 2008 a 2013. 

 

ii. Descrever e discutir a participação, por setor econômico, das empresas 

listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa, no 

período de 2008 a 2013. 

 

iii. Identificar o nível de evidenciação de informações sociais e ambientais 

evidenciados pelas empresas listadas no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da BM&FBovespa nos Relatórios da Administração e Notas 

Explicativas no período de 2008 a 2013. 

 

1.3 Justificativas e relevância do estudo 

 

Segundo Martins, Quintana e Jacques (2012), a relevância de um tema advém de 

suas contribuições para a academia e sociedade. Esta pesquisa pretende 

contribuir para a academia, proporcionando um desenvolvimento do entendimento 
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sobre o tema, pesquisando o nível de evidenciação socioambiental de empresas 

listadas na BM&FBovespa e classificadas no ISE de acordo com os respectivos 

setores de atuação. A crescente e diversificada forma de se apresentar o 

disclosure social e ambiental é fator que aguça o ímpeto dos pesquisadores, 

proporcionando-lhes grande fonte de pesquisa e propondo novos 

questionamentos e investigações sobre o tema. As informações divulgadas com 

características socioambientais abrem espaço para as discussões sobre o nível, a 

qualidade e a relevância das informações apresentadas para a sociedade. 

 

O nível de evidenciação financeira é fator que causa o interesse dos 

pesquisadores, considerando aspectos intrínsecos e extrínsecos à empresa como 

determinantes da decisão de divulgar ou omitir informações. Adicionalmente, a 

escolha do tema se justifica pelo entendimento de que a assimetria informacional 

não é desejável na ótica dos envolvidos direta ou indiretamente com as 

empresas, sendo sua investigação desejável do ponto de vista social e 

econômico. Em uma perspectiva social, existem as interferências das empresas 

na sociedade e, na perspectiva econômica, as empresas interferem efetivamente 

na economia de um país. Esses são alguns fatores que motivam o pesquisador a 

aprofundar na pesquisa sobre o nível de evidenciação socioambiental. 

 

A fundamentação para esta pesquisa baseia-se na crescente perspectiva da 

evidenciação ambiental voluntária confirmada no Brasil por Fernandes (2012a; 

2012b) e Macêdo et al. (2013), que asseguraram ser um assunto corrente no 

meio acadêmico e empresarial. A discussão neste trabalho se volta para o nível 

de evidenciação socioambiental das NEs e RAs, complementando o estudo de 

Calixto (2007), que propôs um diagnóstico da evidenciação ambiental de 

companhias brasileiras de 1997 a 2005 por meio de uma análise setorial, 

buscando analisar um novo grupo de empresas. 

 

Diante do exposto, esta pesquisa procura analisar as informações 

socioambientais das empresas listadas no ISE de 2008 a 2013, partindo da 

premissa de que o índice adota como critério de seleção aspectos da 

sustentabilidade corporativa, baseada em critérios estratégicos. Assim, a 

pesquisa coloca em confronto a evidenciação socioambiental dos RAs e NEs e os 
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critérios estabelecidos para composição do ISE, contribuindo para a percepção do 

nível de evidenciação socioambiental que as empresas estão adotando, como se 

posicionam estrategicamente e como relatam os aspectos de natureza social e 

ambiental. A temática socioambiental destaca-se como de grande importância em 

um cenário no qual questões sociais e ambientais tem sido alvo de pesquisas 

para a compreensão dos problemas enfrentados pelas empresas e sociedade. A 

demanda pela sustentabilidade estratégica manifesta-se em canais de 

comunicação aos seus stakeholders, os quais devem perceber as interferências 

socioambientais promovidas pelas empresas nos diversos ramos de atuação.  

 

A análise das informações divulgadas permite a verificação da existência de 

padronização das informações, da divulgação plena ou das omissões de 

elementos importantes. A discussão proposta por esta pesquisa contribui para a 

ampliação do entendimento e da percepção do nível e características da 

evidenciação de informações socioambientais, além das estratégias sustentáveis 

adotadas pelas empresas. Este estudo se diferencia dos anteriores por analisar 

as informações socioambientais divulgadas nos RAs e nas NEs das empresas 

que compõem o ISE da Bolsa de Valores e, ao mesmo tempo, analisar 

comparativamente a evidenciação por setores de atuação conforme classificação 

proposta pela BM&FBovespa em setores, subsetores e segmentos. 

 

A divulgação de informações pelas empresas por meio da contabilidade requer 

análise e compreensão do fenômeno, pois é por meio das DCs padronizadas ou 

documentos como o relatório de sustentabilidade, RAs ou NEs que as 

informações são apresentadas aos stakeholders. Dessa forma, fornece-lhes 

informações sobre a situação financeira, patrimonial e posicionamento acerca das 

atividades socioambientais, demonstrando ainda o seu comprometimento para 

com a sociedade. O conhecimento e o aprofundamento de tais questões se 

justificam pela importância para os shareholders na avaliação da geração de valor 

e aos stakeholders pelas possíveis interferências das informações veiculadas 

pelas empresas. Para isso, considera-se que a evidenciação obrigatória atende 

aos requisitos legais governamentais e/ou aos normativos que contribuem para a 

organização de determinados setores econômicos da sociedade.  
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Perceber os motivos que conduzem as empresas à divulgação de informações 

além das exigências legais é assunto que proporciona interesse para a pesquisa 

sobre a evidenciação. Assim, a discussão da evidenciação financeira voluntária 

de itens socioambientais é relevante, por procurar a compreensão dos fatores que 

motivam as empresas a divulgar informações não obrigatórias. Esse 

posicionamento é favorável aos stakeholders, que podem ter acesso a maior nível 

de informações que poderiam estar sob a observação de um grupo restrito. 

Paralelamente, a evidenciação voluntária pode estar condicionada às práticas de 

GC e às estratégias de marketing, com o intuito de demonstrar mais transparência 

da organização e também das estratégias empresarias. 

 

Para as empresas, a evidenciação voluntária de informações socioambientais tem 

dois prismas: por um lado, ela pode ser visualizada como um diferencial, 

afirmando-se em transparência e boas práticas de GC, as quais se potencializam 

perante os concorrentes com a possibilidade de demonstrar os aspectos da RSC. 

Por outro lado, pode se tornar exposição clara e evidente de questões 

estratégicas, problemas sociais e ambientais sob litígio, não sendo desejável o 

conhecimento da concorrência. 

 

Além disso, a sustentabilidade empresarial tornou-se tema de destaque das 

empresas que querem se mostrar social e ambientalmente responsáveis, 

revelando profundas implicações gerenciais por aquelas que almejam estar 

amparadas por aspectos financeiros e patrimoniais que geram valor aos 

acionistas, mas paralelamente apresentam boa imagem com posicionamento 

interno e externo que demonstram a RSC. Essa questão amplia a relevância do 

tema em tela e justifica igualmente a realização da presente pesquisa. A seguir é 

apresentada a estrutura da pesquisa. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação é iniciada com a introdução, em que se propõe a apresentação 

geral do assunto deste trabalho. Também se aborda o tema e o problema de 

pesquisa, são estabelecidos o objetivo geral e os objetivos específicos que 

auxiliarão do desenvolvimento e darão subsídios importantes, e que colaborarão 



 30

para o alcance da resposta do problema de pesquisa. Apresenta-se, ainda, a 

justificativa para esta pesquisa, além de ressaltar a relevância do tema para as 

empresas, sociedade e academia. 

 

O referencial teórico está organizado em quatro seções. A primeira trata da 

contabilidade financeira, com abordagem geral sobre a informação contábil e 

financeira por meio das DCs; a segunda seção está preparada para a discussão 

da contabilidade voltada para a informação ambiental (contabilidade ambiental); 

na terceira seção será mostrada a contabilidade social; e a quarta e última seção 

do referencial teórico discute a contabilidade e a informação socioambiental. 
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2 CONTABILIDADE FINANCEIRA E EVIDENCIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

 

Este capítulo tem como escopo apresentar uma discussão sobre as DCs e a 

evidenciação financeira, com a contribuição de autores que abordam a 

participação da evidenciação de informações socioambientais no processo de 

informação aos stakeholders. A seguir serão mostrados alguns pontos que 

demonstram a importância da contabilidade como meio de comunicação da 

empresa, com a utilização das DCs padronizadas, bem como dos RAs, NEs, 

Balanço Social (BS) e Relatório de Sustentabilidade. Serão descritas questões 

que envolvem aspectos de padronização e relatórios específicos da temática 

socioambiental. Procura-se demonstrar também a contribuição da GC para a 

evidenciação e a relação estratégica com a transparência das empresas.  

 

2.1 Demonstrações contábeis e informação contábil-financeira 

 

As DCs são os meios oficiais de as empresas se comunicarem com as partes 

interessadas. Nesses relatórios são divulgadas informações de natureza 

quantitativa e qualitativa que propiciam a mensuração de valor e riscos 

concernentes às atividades das empresas. Lima (2007, p. 3) defendeu a adoção 

do BS como meio de apresentar a transparência e tornar público: o desempenho 

empresarial, além de elementos financeiros, expondo também as informações 

sociais e ambientais, pois “o balanço social une, assim, aspectos econômicos e 

sociais de uma forma mais clara e acessível”. Esse demonstrativo contábil trata 

da aplicação dos recursos econômicos de uma empresa em áreas ambientais e 

sociais, porém não apresenta a contrapartida - passivos trabalhistas e ambientais 

-, assim o BS é entendido como um relatório de prestação de contas que não 

evidencia a parte negativa da atuação da empresa. A crítica de Lima (2007) é 

resultante da ausência de padronização do BS, o que impede a sua 

comparabilidade, pois esse demonstrativo é baseado em propostas apresentadas 

por organizações não governamentais e sua elaboração é realizada por 

departamentos auxiliares da contabilidade, o que demonstra a falta de 

procedimentos contábeis, o que não descaracteriza a sua utilização como 
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ferramenta estratégica de avaliação de desempenho, pois ainda sim há 

possibilidade de avaliação e fiscalização (Lima, 2007, p. 3). 

 

Quanto à área ambiental e social, é possível que as empresas elaborem 

demonstrações específicas para evidenciar a sua prática de RSC. Pires e Arrigoni 

(2004) defenderam que fatores históricos contribuíram para que as empresas se 

dispusessem a demonstrarem-se socialmente responsáveis e a exibir melhor 

imagem para a sociedade. Fatores como guerras, opressões sociais e 

crescimentos das indústrias na década de 1970 contribuíram para o 

desenvolvimento do BS. Os autores realizaram estudo por meio da análise do BS 

de quatro empresas e mostraram a melhoria nos indicadores dos relatórios 

socioambientais pelo critério da análise horizontal e vertical e identificaram a falta 

de padronização no BS de duas empresas, o que impossibilitou a comparação 

com as demais. Assim, sugeriram a adoção de uma padronização mínima para 

melhor compreensão dos relatórios, ainda que seja por segmento. 

 

Na mesma linha de pesquisa, Oliveira et al. (2006, p. 6) salientaram que 

instrumentos não obrigatórios, como o BS, fornecem subsídios para as partes 

interessadas perceberem a atuação socioambiental, pois os vários ramos da 

contabilidade contribuem para a gestão integrada das empresas que precisam de 

registros históricos e de leituras estratégicas para preparar a tomada de decisão. 

 

A Contabilidade, inicialmente vista como mero instrumento de registro e 
controle de atos e fatos administrativos, passou a ser vista numa dimensão 
muito mais ampla e útil às empresas, servindo como uma ferramenta eficaz 
para o gerenciamento estratégico de suas futuras ações (Oliveira et al., 
2006, p. 6). 
 

Quanto à evidenciação de informações financeiras, Lélis et al. (2011, p. 6) 

esclareceram que “a divulgação das informações financeiras envolve todos os 

demonstrativos, de posição financeira, resultado e fluxo de recursos, incluindo 

peças com menor fundamentação contábil, como o relatório de administração”. A 

discussão sobre o assunto fundamenta-se considerando a ausência de consenso 

sobre quais são os beneficiários, o detalhamento requerido e a forma de 
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apresentação das DCs. Os autores informam que os instrumentos de divulgação 

incluem, além dos padronizados, cartas aos acionistas e RAs.  

 

Da mesma forma, Dias, Rodrigues e Colauto (2011) explanaram que a divulgação 

de informações financeiras abrange, além das demonstrações padronizadas, os 

RAs e as NEs. Em estudo sobre as categorias de risco evidenciadas nos RAs, 

Zonatto e Beuren (2010) asseguraram que esse relatório é um meio utilizado 

pelas empresas para divulgar informações compulsórias e voluntárias, é uma 

forma de esclarecer o público e possibilita também a apresentação de 

informações compulsórias e de risco para a gestão empresarial.  

 

O RA é formalizado pela Lei das Sociedades Anônimas (SAs) no artigo 133, 

inciso I, que estabelece que seja de livre acesso aos acionistas “o relatório da 

administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do 

exercício findo” - Lei nº 6.404 (Brasil, 1976). Sobre o RA, Gesser, Casagrande e 

Pfitscher (2012) contribuíram, afirmando que por meio desse relatório é possível 

obter métodos contábeis adotados pelas empresas e expor aos seus usuários. E 

que:  

 

Através do RA é possível compreender melhor a situação da empresa, 
todavia que este apresenta informações relevantes que podem auxiliar os 
principais interessados na situação econômico-financeira da entidade 
tornando-se fator predeterminante para continuarem ou não investindo na 
mesma (Gesser et al., 2012 p. 3). 

 

Costa e Marion (2007) ressaltaram o preceito contábil da essência sobre a forma, 

em que, mais do que a maneira como são evidenciadas as informações 

ambientais, devem-se atentar às minúcias dos fatos ambientais que possam vir a 

modificar o patrimônio da empresa. Esses autores trataram da utilização das NEs 

como forma de discriminar os passivos ambientais quando não for completamente 

possível essa identificação no Balanço Patrimonial (BP) além dos custos 

ambientais que deverão ser segregados e apresentados de maneira detalhada. 

Compactuando com a utilização das NEs Teixeira, Gomes, Aquino e Pagliarussi 

(2006) afirmam que a contabilidade está fundamentada no reconhecimento, 
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mensuração e evidenciação e defendem o uso das DCs para coibir a assimetria 

informacional.  

 

A Lei das SAs, em seu artigo 176, inciso III, contribui para a melhoria do processo 

de divulgação financeira, estabelecendo uma abertura para a divulgação 

socioambiental ao possibilitar que nas NEs as empresas possam apresentar 

informações adicionais não especificadas nas próprias DCs e entendidas como 

imprescindíveis a uma divulgação adequada (Brasil, 1976). Isso permite que 

informações não divulgadas em outras partes das DCs possam ser apresentadas 

pelas NEs. De acordo com Gesser et al. (2012), as NEs admitem a divulgação de 

informações previstas ou não nas DCs, com transparência, confiabilidade e 

detalhamento dos registros contábeis com a característica de não ser 

padronizadas como outras demonstrações. 

 

No Brasil, segundo Luca, Moura e Nascimento (2012), as empresas não estão 

obrigadas a evidenciar informações de natureza social, com exceção à 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Esta é obrigatória para empresas de 

capital aberto e pode ser entendida como relatório de informações sociais, porém 

com pouca evidenciação de informações dessa natureza se comparada com o 

modelo proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os autores 

consideram o Relatório Social, relatório de sustentabilidade e o BS como 

instrumentos de divulgação da empresa que proporcionam a gestão da 

informação nas áreas social, econômica e ambiental.  

 

A divulgação financeira compreende, segundo a Lei das SAs, não só as DCs 

padronizadas como o BP, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração dos 

Fluxos de Caixa (DFC) e DVA, mas também as NEs e os RAs – que, apesar de 

não seguirem o mesmo padrão das demais demonstrações, são definidos pela Lei 

das SAs como complementares ao “esclarecimento da situação patrimonial e dos 

resultados do exercício” (Brasil, 1976). Amparados pela legislação societária, 

Souza, Lunkes e Uhlmann (2010) ressaltaram as formas de apresentação e 

divulgação das informações das empresas: o Relatório Anual, o Relatório de 

Sustentabilidade, o RA, as DCs padronizadas e as NEs. 



 35

Por meio da exploração da pesquisa de Souza et al. (2010), percebeu-se que a 

evidenciação ambiental e social manifesta-se em grande parte nas NEs, Relatório 

Anual e Relatório de Sustentabilidade, com apresentação de informações de 

natureza declaratória em textos escritos e com teor positivo, ausência ou 

parcialidade nas informações de gastos nos relatórios financeiros, de informações 

com conteúdo máximo conforme exigido em lei ou normas e ausência de 

relatórios econômico-financeiros com exibição de dados ambientais.  

 

A pesquisa realizada por Costa e Marion (2007) procurou verificar a uniformidade 

das informações ambientais entre os relatórios disponibilizados pelas empresas 

do setor de papel e celulose, por meio do site da BM&FBovespa. As conclusões 

percebidas foram de ausência de padronização e uniformização das informações 

ambientais apresentadas nos relatórios contábeis, nos quais são utilizados textos 

dissertativos livres. Isso dificulta o entendimento do comprometimento com as 

questões ambientais, fato atenuado por poucas empresas que apresentaram 

alguma forma de balanço ambiental. Esses resultados remetem à falta de 

empenho das empresas em apresentar informações ambientais, especialmente 

empresas de menor porte, o que não representa, necessariamente falta de 

práticas ambientais. 

 

Salotti e Yamamotto (2008), em estudo sobre a divulgação voluntária da DFC no 

mercado de capitais brasileiro no período de 2000 a 2004, período em que essa 

DC ainda não era obrigatória, alcançaram resultados que revelam que a 

divulgação dessa demonstração tem correlação negativa com os custos de 

divulgação.   

 

Esta seção tratou das DCs, relatórios com informações de natureza 

socioambiental e os meios pelos quais essas informações são normalmente 

comunicadas. Os RAs, NEs, relatório de sustentabilidade e BS aparecem como 

principais canais de comunicação da empresa com os seus stakeholders, com 

pontos abrangentes das informações socioambientais. O próximo tópico discutirá 

aspectos da divulgação de informações e a evidenciação como aprimoramento 

em aspectos de qualidade, objetividade e transparência. 
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2.1.1 Divulgação versus evidenciação 

 

Discute-se se as empresas apresentam as informações contábeis de forma 

generalizada com a divulgação simplesmente pelo cumprimento das formalidades 

legais ou se procuram divulgar com a intenção de comunicar a essência dos fatos 

aos interessados. Assim, apresenta-se a divulgação como sinônimo de 

evidenciação. As duas tratadas como forma de tornar público, porém pode-se 

tratar da apresentação das informações contábeis com o propósito de comunicar 

com qualidade, assim a evidenciação é adotada na perspectiva da melhoria da 

divulgação das informações, com a intenção de tornar evidente, com clareza, 

qualidade e de forma tempestiva. A forma de se tornar pública as informações 

contábeis abre o debate do que deve ser apresentado pelas empresas. Há a 

discussão se todas as informações devem se tornar públicas ou somente as 

obrigatórias, se a divulgação deve ser completa ou apenas de elementos 

relevantes.  

 

Importante compreender o sentido de divulgação e evidenciação, tendo em vista o 

uso dois termos no sentido de apresentação de informações. Aquino e Santana 

(1992) explicam que evidenciação está relacionada à comunicação com estreita 

relação com os objetivos da contabilidade no processo de apresentação de 

informações, revelando algo sobre determinada organização aos leitores ou às 

partes interessadas. A divulgação é tratada como o meio pelo qual as partes 

interessadas tomam conhecimento da situação patrimonial, financeira, além de 

outras informações que identifiquem o estado de uma empresa. Já a evidenciação 

também abordada como disclosure trata da qualidade da informação, observando 

aspectos de compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. 

Esta forma de apresentação pode ser entendida como um refinamento da 

informação, com a preocupação do que deve ou não ser apresentado, além de 

seus limites e abrangências (Soares, 2010).  

 

Na literatura contábil, especialmente tratando-se de teoria da contabilidade, 

estende-se a discussão sobre o teor da divulgação contábil, entre o que é 

conveniente e de interesse para os administradores e stakeholders, pois o 

principal objetivo da divulgação financeira é dar subsídios à tomada de decisão 
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com informações apropriadas e relevantes. A discussão se acentua na 

perspectiva da divulgação com qualidade e de forma tempestiva, pois as 

informações além de serem divulgadas podem ser tratadas com maior rigor 

técnico, tornando-as evidentes às partes interessadas. Nesse contexto, os 

autores expõem três questionamentos sobre a divulgação de informações 

financeiras: a quem deve ser divulgada a informação? Qual a finalidade da 

informação? Quanta informação deve ser divulgada? (Hendriksen & Van Breda, 

2012). 

 

A contabilidade como ciência social participa do processo de fornecimento de 

informações para a sociedade, a transparência se apresenta como critério nas 

boas relações da empresa com os seus stakeholders. A contabilidade e seus 

profissionais participam da divulgação de informações por meio de DCs e das 

políticas de RSC (Martins et al., 2012). 

 

Os documentos contábeis são de altíssima importância para a análise e 

percepção das condições de atuação das empresas, desde que mantenham uma 

base mínima de padronização. Nossa (2002) considerou que instrumentos que 

permitam a comparação são adequados para a percepção de melhorias no 

decorrer do tempo e de quais estratégias são usadas como forma de se obter a 

melhor eficiência. O autor considera que muitos relatórios são inúteis, pela falta 

de indicadores de desempenho ambiental, e que essa ausência prejudica a 

credibilidade dos stakeholders, pois os investidores estão preocupados com a 

transparência, com informações que possibilitem a avaliação do nível de 

responsabilidade e a sujeição ao risco, com a responsabilidade das operações e 

com a publicação de informações que exponham todo um conjunto do 

desempenho ambiental da empresa.  

 

Rover, Tomazzia, Murcia e Borba (2012) ressaltaram que as alterações na Lei no 

6.404 (Brasil, 1976), por meio da Lei no 11.638 (Brasil, 2007) e Lei no 11.941 

(Brasil, 2009), não trataram especificamente de questões ambientais, mas ao 

destacar a utilização do critério da essência sobre a forma, a lei procurou 

estabelecer a mensuração de valor da empresa considerando os fatos ambientais 

que possam interferir na análise financeira e econômica da empresa.  
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Calixto (2013, p. 2) destacou que os estudos realizados buscam de forma 

diferenciada entender, por meio dos relatórios anuais, os critérios distintos para se 

apresentar a divulgação socioambiental, pois “essas investigações abordam o 

tema na mesma empresa periodicamente, entre várias empresas do mesmo setor 

ou de setores diferentes, como também entre companhias de um país, região ou 

de vários países”. 

 

Importante ressaltar que, conforme Kronbauer e Silva (2012), no Brasil não há lei 

que obrigue as empresas a fornecerem informações de natureza ambiental, 

portanto, quando apresentadas são de caráter voluntário, mas devem seguir 

todas as normas contábeis para o seu reconhecimento e evidenciação. No 

entanto, abre-se a discussão do que deve ser apresentado e o que é relevante 

para conhecimento da sociedade, assim como o reconhecimento das 

interferências sociais e ambientais causadas pelas empresas, pois, além da 

informação financeira, a informação ambiental é indispensável aos acionistas, 

investidores e à população, por demonstrar possíveis cargas de ativos e passivos 

ambientais.  

 

Gallon et al. (2008) ressaltaram a importância da divulgação das informações em 

um mercado com características ativas de mudanças e que as informações 

dispostas de maneira igualitária, adequada e uniforme criam confiança nos 

gestores frente ao mercado. Dias et al. (2011) consideram que a divulgação 

financeira é diferenciada em diversos aspectos, especialmente quanto à 

localização, pois em regiões e nacionalidades diferentes, o nível de divulgação é 

influenciado por normas e práticas contábeis. 

 

Essa situação de diferentes níveis de divulgação financeira está sendo 

minimizada com o processo de convergência contábil internacional e pela 

harmonização das normas internacionais de contabilidade. No Brasil, a 

harmonização contábil se intensificou com a publicação da Lei no 11.638 (Brasil, 

2007), que aproxima a contabilidade brasileira dos padrões internacionais. Pires e 

Arrigoni (2004) defendem que a contabilidade com vistas ao desenvolvimento 

social tem um propósito informativo que evolui de registros históricos, com o 

intuito de registrar o patrimônio por mera obrigação legal, para uma ciência 
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informativa. O objetivo dessa mudança é contribuir para o controle, planejamento 

e a mensuração quantitativa e qualitativa. Assim: 

 

Não basta a pura e simples elaboração de relatórios contábeis, é preciso 
que as informações e dados aí contidos sejam analisados para que possam 
cumprir com o objetivo de disponibilizar informações com qualidade e que 
agreguem valor às decisões de quem delas se utiliza (Pires & Arrigoni, 2004, 
p. 4). 

 

Lélis et al. (2011) defendem que fatores como as exigências legais, as normas e 

as práticas de GC contribuem para a diferenciação do nível de divulgação 

financeira, além das exigências dos usuários da contabilidade. Ressaltaram a 

importância da evidenciação de informações não obrigatórias como meio de 

aumentar a confiabilidade do mercado financeiro, porém o nível e qualidade das 

informações podem ser afetados pelo local onde a empresa está inserida, além 

da evolução do mercado financeiro, de capital e do desenvolvimento dos países 

impulsionando o processo normativo.  

 

Procurando verificar se o custo da produção da informação financeira representa 

uma barreira à divulgação de tais informações Lélis et al. (2011) analisou os RAs 

e NEs em comparação com o Formulário 20 F (relatório anual apresentado à 

CVM dos Estados Unidos da América (EUA)) e puderam perceber baixa 

evidenciação de informações publicadas no Brasil em relação aos EUA e que a 

participação nos níveis de governança interfere na divulgação de informações 

financeiras. Porém, o posicionamento no nível superior de GC não determina 

mais adesão às informações constantes no Formulário 20 F. Levantou-se a 

possibilidade de que os diferentes níveis de evidenciação se asseguram em 

questões estratégicas e que o maior detalhamento percebido na evidenciação 

para os EUA não refletiu na divulgação promovida no Brasil. Esse fato é explicado 

pela publicação mínima de acordo com as exigências da legislação brasileira.  

 

Esse resultado alinha-se ao de Genuíno e Machado (2014), que defendem que o 

atendimento à legislação, minimização de impactos ambientais e valorização da 

imagem da empresa são os fatores motivadores para a formação de estratégias 
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ambientais, o que pode conduzir à decisão da divulgação ou não de informações 

socioambientais.  

 

Hendriksen e Van Breda (2012) discutem sobre o nível de divulgação e afirmam 

que os contadores utilizam divulgação em um sentido mais limitado, com relatório 

financeiro anual e as demonstrações padronizadas, entendendo ser 

reconhecimento e mensuração. Em sentido mais amplo, a evidenciação se 

estende a demonstrações complementares, a análises e discussões, sendo que 

essa divulgação tem grande importância no mercado global.  

 

Nesta seção procurou-se apresentar aspectos da divulgação financeira e como a 

evidenciação é um aprimoramento da divulgação, com informações com 

qualidade, tempestividade e que objetivam transparecer a empresa para os 

stakeholders. O subitem seguinte apresenta a discussão sobre a evidenciação 

voluntária versus a obrigatória. 

 

2.1.2 Tipos de evidenciação: disclosure voluntário versus obrigatório 

 

No Brasil, as empresas não são obrigadas a divulgar informações de natureza 

social e ambiental. Há, no entanto, recomendações de instituições como o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil (IBRACON) e CVM, com o intuito de dar mais credibilidade às 

informações divulgadas, mais sustentação nas decisões dos stakeholders e 

ampliação do nível do disclosure social e ambiental, tornando as empresas mais 

confiáveis no mercado. 

 

Teixeira (2010), afirmou que transparência e evidenciação são requisitos pontuais 

para a existência de boas práticas de GC, e que a evidenciação pode ser tratada 

como obrigatória ou voluntária. A evidenciação voluntária demonstra por 

espontaneidade as atividades empresariais ao mercado, e a transparência reflete 

o posicionamento diferenciado ao mercado acionário.  

 

Coelho, Pires e Alves (2013) destacam que as empresas evidenciam informações 

voluntárias de acordo com o seu interesse, limitando-se às exigências legais. Os 
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resultados dessa pesquisa demonstraram que a maioria das informações de 

natureza social e ambiental está apresentada nos RAs, são do tipo declarativo e 

com ênfase às notícias boas e que tamanho da empresa e sustentabilidade são 

condicionantes à divulgação de informações de natureza ambiental. 

 

Rover et al. (2012, p. 2) registraram as informações que são exigidas e, de 

alguma forma, tratadas como compulsórias, e as informações voluntárias, 

manifestadas pela espontaneidade, diretrizes e recomendações por meio de 

pesquisa que procurou perceber os fatores determinantes da divulgação 

voluntária ambiental pelas empresas brasileiras potencialmente poluidoras. A 

literatura sustenta que existe um ponto de equilíbrio postulado pelos gestores 

entre a divulgação que favorece o aumento de valor de mercado e a omissão de 

informações que reduz o seu valor. Os resultados mostraram mais incidência de 

informações ambientais nos RAs e que os critérios: tamanho da empresa; 

auditada por Big Four; sustentabilidade e divulgação do relatório de 

sustentabilidade estão correlacionadas com o nível de disclosure ambiental. 

 

A evidenciação voluntária foi atribuída por Luca et al. (2012, p. 4) como artifício 

para “a melhoria da imagem institucional da empresa; redução do custo de 

capital; e maior liquidez da ação no mercado acionário, em decorrência da 

redução da assimetria informacional”. E que gestores comprometidos com a RSC 

procuram a eficiência informacional por meio de evidenciação diferenciada, 

baseados no princípio de que a informação deve ser igual para todos. Os autores 

expuseram que “espera-se, portanto, que as empresas divulguem, junto a todos 

os stakeholders, informações sobre o seu patrimônio, incluindo os fatos que 

poderão alterá-lo (valor preditivo da informação)”. E acreditam que o disclosure 

das empresas ultrapassa o exigido pela legislação. 

 

Luca et al. (2012) procurou perceber o nível de evidenciação voluntária de 

informações sociais pelas empresas brasileiras de capital aberto. Foram utilizados 

os relatórios anuais, relatório de sustentabilidade, RA, BS, informações anuais do 

exercício social de 2008 de 123 empresas. As empresas foram analisadas por 

setor de atuação, segundo classificação da Bolsa de Valores, em 10 setores. Os 

resultados obtidos pela pesquisa mostraram melhor desempenho de empresas de 
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petróleo, gás e biocombustíveis e daquelas de utilidade pública, grupo 

representado pelas empresas de energia elétrica. O nível de evidenciação mais 

elevado para esses grupos não confirma o disclosure ambiental voluntário, pois 

essas empresas são amparadas por organismos reguladores, que exigem 

divulgação com base em suas normas.  

 

Tratada sob outra perspectiva, a divulgação de informações de natureza social e 

ambiental resiste a aspectos culturais entre os diferentes países e a questões 

como o tipo de segmento de atuação ou de atividade desenvolvida, a exigência 

da legislação e também o interesse das partes envolvidas nas empresas. Essas 

condições e variações de divulgação têm instigado a pesquisa, pois “diversos 

pesquisadores têm se dedicado a estudar o fenômeno da divulgação voluntária de 

informações socioambientais via relatórios” (Calixto, 2013, p. 2). 

 

Uma questão que causa barreiras na divulgação é que muitas empresas divulgam 

o mínimo necessário em cumprimento às normas e leis. Nesse aspecto, Nossa 

(2002, p. 89) acentua que “o disclosure ambiental pode ser feito de maneira 

obrigatória, quando exigido por leis e regulamentos, ou voluntariamente, quando a 

evidenciação de informações é feita por espontaneidade da empresa, mesmo que 

seja com base em diretrizes e orientações”. 

 

Fernandes (2012a; 2012b) sugeriu pesquisar o intuito da divulgação voluntária e 

expôs resultados, mostrando que as empresas procuram divulgar informações 

favoráveis à sua reputação, caracterizando o disclosure voluntário com tendência 

a impulsionar seu valor de mercado. Na tentativa de perceber a relação do 

disclosure voluntário e o custo de capital, foi realizada análise de conteúdo das 

NEs, RAs e no relatório de Informações Ambientais Anuais (IAN), considerando 

alguns termos-chave. Segundo a autora, no estudo confrontando Brasil e EUA, 

pode-se perceber que neste último há a relação do disclosure voluntário e o custo 

de capital, enquanto no primeiro não há. 

 

Fernandes (2012a) percebeu que houve aumento do disclosure ambiental em 

2008, possivelmente por causa da crise mundial. Confirmou-se que o disclosure 

ambiental positivo reduz o custo de capital próprio e demonstra práticas 
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sustentáveis, enquanto o negativo não influencia o custo de capital próprio, e o 

positivo não afeta o custo de capital de terceiros. O investimento em 

sustentabilidade e a divulgação dessas informações contribuem para a 

credibilidade da empresa, quanto maior o nível de evidenciação, menor o risco do 

investimento. Em outro estudo realizado por Fernandes (2012b) com o intuito de 

verificar o nível do disclosure ambiental das empresas listadas na BM&FBovespa 

no período de 2006 a 2010, por meio de análise de conteúdo, pode-se constatar 

que menos de 5% das sentenças se referiam ao disclosure ambiental e que, 

destas, mais de 90% eram de natureza positiva. É relatada a crescente 

evidenciação ambiental mediante a exigência do mercado internacional e dos 

stakeholders quanto à transparência e sua valorização no mercado. A maior parte 

das informações ambientais foi detectada nos RAs, sendo de natureza qualitativa 

e positiva.  

 

Alperstedt, Quintella, Martignago e Bulgacov (2013) destacaram a preocupação 

das empresas com a sustentabilidade, especialmente com a utilização dos 

recursos naturais e a importância desses para a continuidade da atividade 

empresarial. Criticaram o uso, por parte das empresas, de estratégias de gestão 

ambiental somente com o intuito de atender às regulamentações governamentais, 

além de serem obrigadas a desenvolver estratégias para atender a mercados 

externos com padronização e certificações de sistemas de gestão ambiental. 

Essa nova estrutura empresarial possui aspectos estratégicos com vistas à 

melhoria da imagem das empresas. 

 

Esta seção propôs uma discussão sobre a evolução da divulgação, buscando-se 

alcançar a evidenciação como uma forma mais apurada de apresentar as 

informações. O próximo tópico abordará a evidenciação financeira e sua relação 

com a GC em aspectos de melhoria da informação contábil. 

 

2.1.3 Evidenciação financeira e governança corporativa 

 

A CVM, com visão de mercado financeiro, definiu GC como “o conjunto de 

práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao 
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proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e 

credores, facilitando o acesso ao capital” (CVM, 2002, p. 2).  

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) definiu GC como: 

 

[...] sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho 
de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 
governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 
organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 
longevidade (IBGC, 2009, p. 19). 

 

A Bolsa de Valores, ao definir GC, alinha a administração aos objetivos das 

empresas. 

 

Governança corporativa pode ser definida como o esforço contínuo em 
alinhar os objetivos da administração das empresas aos interesses dos 
acionistas. Isso envolve as práticas e os relacionamentos entre os 
acionistas/cotistas, o Conselho de Administração, a diretoria, uma auditoria 
independente e até mesmo um Conselho Fiscal. A boa governança 
corporativa permite uma administração ainda melhor e a monitoração da 
direção executiva da empresa. A empresa que opta pelas boas práticas de 
governança corporativa adota como linhas mestras transparência, prestação 
de contas e equidade (BM&FBovespa, 2014c, p. 1). 

 

A GC pode ser entendida “como atributos de gestão que definem como a 

autoridade e a responsabilidade são distribuídas, com o objetivo de se alinhar a 

interesses de investidores de recursos e gestores” (Barros, Soares & Lima, 2013, 

p. 2). Já Ribeiro et al. (2014) enfatizaram indícios de amadurecimento dos temas 

GC e estratégias tratadas em conjunto na área acadêmica e da influência 

existente entre estratégias empresariais e boas práticas de GC. Já Ribeiro, 

Muritiba e Muritiba (2012) reportaram que a adoção de práticas de GC influencia 

positivamente na geração de valor, que a GC e a estratégia corporativa têm 

importante papel no cenário nacional, tanto no âmbito empresarial como na 

literatura acadêmica nacional, e que as boas práticas de GC são extremamente 

relevantes para a estratégia empresarial das corporações no longo prazo. 

 

Ribeiro (2013, p. 6) apresentou GC como:  
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[...] um conjunto de práticas, princípios e atitudes capazes de favorecer um 
clima de transparência às atividades da empresa, mitigando a assimetria de 
informações, contribuindo, destarte, para a diminuição dos conflitos de 
interesse, propiciando um melhor desempenho da firma no mercado em que 
atua. 

 

Os princípios básicos da GC, segundo o IBGC, são: transparência – disponibilizar 

informações além das disposições legais, o que resulta em confiança e criação de 

valor, por meio de informações além das financeiras; equidade – tratamento justo 

aos sócios e às partes interessadas (stakeholders); prestação de contas 

(accountability) – os participantes da governança assumem as responsabilidades 

de suas ações e omissões; e responsabilidade corporativa – a sustentabilidade 

incorporada e alinhada às questões sociais, ambientais e demais operações da 

empresa (IBGC, 2009). 

 

A GC atua como instrumento de gestão que alinha estratégias e 

responsabilidades dos gestores. A contabilidade atua na gestão das informações, 

promovendo meios para que a evidenciação financeira contribua para o 

gerenciamento das empresas. Barros et al. (2013, p. 10) argumentam que a “[...] 

contabilidade exerce papel importante para resolver problemas relativos a custos 

de agência, assimetria de informação e externalidades de partes não 

contratantes”. Salotti e Yamamotto (2008, p. 3) complementam que as 

informações contábeis são importantes no processo de diminuição dos conflitos 

de interesses, sendo que: 

 

[...] a relevância das informações contábeis para determinados agentes 
econômicos, o papel da regulamentação, o papel da contabilidade na 
redução de conflitos de interesse, por que este ou aquele método contábil 
está sendo utilizado e outras semelhantes (Salotti & Yamamotto, 2008, p. 3). 

 

As práticas de GC reforçam os níveis de transparências entre empresa, 

investidores, cliente, fornecedores e o público interessado. Dias et al. (2011, p. 2) 

consideram que “[...] a governança corporativa, entre outros objetivos, visa 

diminuir a assimetria informacional por meio da maior divulgação de informações 

financeiras”. Lélis et al. (2011, p. 3) entende que as boas práticas de GC 

contribuem para a redução da assimetria informacional entre os investidores e 

que “[...] essas práticas estimulam que as empresas e órgãos normatizadores 
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busquem promover maior evidenciação das informações disponibilizadas pelas 

empresas à sociedade, bem como melhorar a qualidade de suas políticas 

contábeis”. 

 

Alinhado aos preceitos para evitar a assimetria informacional, o Código das 

Melhores Práticas de GC emitido pelo IBGC (2010) utiliza-se da expressão 

disclosure como sinônimo da transparência e afirma que os ocupantes de cargo 

de presidência devem dar segurança aos stakeholders, garantindo-lhes 

informações além das exigidas legalmente. E que essas informações sejam 

transmitidas em linguagem acessível, sobressaindo-se a substância sobre a 

forma, aspecto em consonância às disposições da Lei das SAs. A teoria expressa 

por Hendriksen e Van Breda (2012) orienta que as informações devem ser 

equilibradas e de qualidade e que as informações comunicadas devem apresentar 

aspectos positivos e negativos e em caráter temporal, as informações devem ser 

divulgadas imediata e simultaneamente a todos os stakeholders.  

 

Macedo et al. (2013, p. 4) analisaram a relação entre a evidenciação ambiental 

voluntária e a adoção de práticas de GC nas cinco maiores empresas de cada 

setor econômico da Bolsa de Valores e afirmaram que “a divulgação também é 

uma das características da governança corporativa nas empresas”. Já a pesquisa 

de Luca et al. (2012) constatou que as empresas constantes no nível 1 e 2 e do 

novo mercado obtiveram melhor resultado, confirmando que essas empresas têm 

compromisso com a transparência de informações. 

 

Murcia, Rover, Lima, Fávero e Lima (2008) ressaltam a necessidade do aumento 

da evidenciação voluntária ambiental como forma de contribuir para a tomada de 

decisão com mais detalhamento de informações para evitar a assimetria 

informacional. Nesse estudo se deu a confirmação no sentido de que as práticas 

de GC refletem em mais divulgação e mais transparência. Pode-se perceber que 

as boas práticas de GC exigem e proporcionam melhor evidenciação, o que 

resulta em mais transparência e menos assimetria informacional. Os autores 

reforçam a necessidade do aumento do nível das informações ambientais para a 

melhoria do processo de tomada de decisão e diminuição da assimetria 

informacional. Na análise da GC o setor de bens industriais teve melhor resultado, 
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no geral foi apresentado um nível médio de GC, no entanto, tais práticas 

colaboram para o aumento da evidenciação de informações ambientais.  

 

A importância dos RAs foi realçada por Gallon et al. (2008) como peça contábil 

obrigatória. As informações consideradas constantes nesse relatório devem ser 

relevantes, transparentes e verdadeiras, contribuindo para a tomada de decisão 

do acionista de forma antecipada. Gallon et al. (2008) ressaltam o nível mínimo 

exigido pela Lei das SAs quanto à estruturação dos RAs e apresentam uma 

relação de itens que compõem o parecer de orientação 15/87 da CVM, no qual é 

recomendada a divulgação de informações sobre proteção ao meio ambiente, 

descrição e objetivo dos investimentos efetuados. Concluíram que entre os itens 

obrigatórios ou recomendados as empresas destacam aspectos financeiros, 

enquanto nos itens não obrigatórios nem recomendados a ênfase se dá em 

aspectos que tratam da imagem da empresa, itens de RSC e GC.  

 

Esta seção contribuiu para a compreensão de que aspectos da GC contribuem 

para a melhoria dos níveis de evidenciação financeira, especialmente quanto à 

temática de RSC, sustentabilidade, questões sociais e ambientais, refletindo 

positivamente na imagem da empresa, com melhoria da transparência das 

informações. O próximo subitem aborda a relação positiva e as implicações 

existentes entre a evidenciação sobre a GC. 

 

2.1.4 Implicações da evidenciação sobre a governança corporativa 

 

A publicação das DCs, entre outros objetivos, agrega valor ao negócio quando as 

informações contidas nesses relatórios são confiáveis e transparentes. Essas 

características são adquiridas por meio de práticas de GC que contribuem como 

“[...] forma de controle criada para evitar possíveis fraudes, além de ser um código 

de conduta dentro da empresa” (Beuren, Nass, Theiss & Cunha, 2013 p. 3). 

Complementando, Beuren, Nass, et al. (2013, p. 2) opinam que “[...] a governança 

corporativa oferece, segundo mecanismos que conseguem promover, a 

minimização de riscos que possam afetar o retorno dos investimentos efetuados 

por diferentes investidores nas organizações”. 
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O IBGC (2010), por meio do Código das Melhores Práticas de GC, preconiza que 

as empresas devem adotar políticas de divulgação de informações como forma de 

materializar o princípio da transparência, implementando divulgação completa, 

objetiva, tempestiva e igualitária. E recomenda que as DCs devam ser 

acompanhadas do RA e do relatório de sustentabilidade.  

 

A pesquisa desenvolvida por Beuren, Nass, et al. (2013, p. 15) traz um estudo 

sobre os comitês de auditoria no código de GC do Brasil e de outros países. 

Como resultado os autores perceberam que empresas listadas nos níveis de GC 

expõem informações de atuação do conselho fiscal e que o conteúdo dos códigos 

de GC tem como objetivo “[...] evitar o conflito de interesses, agregar valor às 

empresas, conferir transparência às DCs e, assim, ampliar o número de 

investidores e o volume de investimentos”.  

 

Nessa perspectiva, Cunha e Ribeiro (2008) fazem um paralelo entre GC, 

divulgação voluntária e assimetria informacional: 

 

Considerando-se que as práticas de governança corporativa servem como 
um monitoramento da administração por parte dos investidores externos e 
que a divulgação voluntária diminuiria a assimetria informacional gerada pelo 
conflito de agências, pode-se inferir que as empresas que utilizam práticas 
de governança corporativa tendem a divulgar informações de natureza social 
voluntariamente, sugerindo uma relação positiva entre essas duas variáveis 
(Cunha & Ribeiro, 2008, p. 11).  

 

Gallon et al. (2007, p. 2) expressam que a divulgação de informações e 

transparência tem relação com a GC e que “quantidade e qualidade maior na 

divulgação das informações contábeis, de maneira oportuna e uniforme para todo 

o mercado, além de proporcionar credibilidade aos gestores junto ao mercado de 

capitais, harmonizam igualdade de direitos entre os acionistas”. 

 

Na divulgação de informações, conforme Martins e Paulo (2014, p. 2), a 

assimetria de informações se configura no âmbito da propriedade e da gestão da 

propriedade, por meio do uso de informações privilegiadas, as quais são 

utilizadas em benefício de um grupo. Assim, “[...] informação privilegiada, ou 

privada, é aquela ainda não divulgada ao público em geral, a qual pode 
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proporcionar vantagens competitivas ao seu portador na negociação de ações”. 

Segundo os autores, foram encontrados indícios, na pesquisa, do uso de 

informação privilegiada, porém essa situação é indiferente a estar ou não a 

empresa listada no segmento GC e a ocorrência de assimetria informacional não 

é resultado da não adoção de práticas de GC. 

 

Barros et al. (2013) relataram que os mecanismos de GC tendem a diminuir a 

interferência das empresas no gerenciamento de resultados, o que afeta 

positivamente a qualidade da informação contábil. Assim também, Gallon et al. 

(2007) pressupõem que há melhorias na prestação de informação ao mercado de 

acordo com os níveis de GC no qual a empresa se encontra. Os resultados da 

pesquisa confirmam a relação entre o grau de evidenciação nos RAs e os 

diferentes níveis de GC. 

 

Explorando as relações entre as temáticas, GC, estratégia e desempenho 

financeiro, Ribeiro (2013, p. 6) apurou que há integração entre esses temas e que 

a GC contribui para a minimização da assimetria informacional e relaciona-se 

diretamente à gestão e à estratégia empresarial, gerando, portanto, valor à 

empresa. Para o autor, “a falta de adoção das boas práticas de governança 

corporativa pode resultar em informações gerenciais assimétricas, acarretando 

problemas de conflito de interesses entre os stakeholders”. 

 

A assimetria informacional decorrente de níveis diferentes de informação entre 

gestores e acionistas é causadora do aumento do custo de capital, fato 

decorrente da maior exigência dos investidores. Com o objetivo de minimizar a 

assimetria informacional, a empresa deve, por meio de melhores níveis de 

evidenciação contábil, produzir mais transparência para os seus stakeholders. O 

nível de divulgação e a agilidade da publicação da informação são questionados 

por Amaral et al. (2008, p. 1), discutindo se “[...] a defasagem na divulgação nos 

diz algo a respeito do nível de transparência da empresa”. Os autores procuraram 

descobrir se há relação entre a defasagem da divulgação dos demonstrativos 

financeiros e o nível de GC. Foram considerados aspectos legais que determinam 

o prazo final e o conteúdo mínimo exigido para publicação das DCs e relatórios 

adicionais. Os resultados encontrados por meio da análise de 115 empresas 
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demonstraram pouca relação entre a GC e a defasagem das informações. Um 

fator que explica a demora na publicação dos relatórios contábeis é o excesso de 

controle dos acionistas.  

 

A seção ora encerrada apresentou aspectos da contribuição e da relação positiva 

da evidenciação financeira com a GC e como a presença das empresas em níveis 

mais elevados de GC reflete em mais evidenciação financeira.  

 

2.1.5 Notas finais 

 

Nesta seção foi proposta uma análise da evidenciação obrigatória, aquela prevista 

na legislação governamental e por normas de entidades não governamentais que 

disciplinam o conteúdo mínimo que deve ser apresentado pelas DCs, e também 

da evidenciação voluntária, que por meio de orientações de órgãos reguladores e 

pela livre iniciativa da empresa tem o propósito de divulgar informações de forma 

ampla, de tal modo que o usuário da informação da empresa não seja prejudicado 

pela assimetria informacional. A próxima seção abordará a contabilidade como 

sistematizadora da informação ambiental, além de conceitos sobre ativos e 

passivos ambientais, e também de aspectos da contabilidade ambiental e sua 

evolução, abordando, ainda, como se processa a evidenciação ambiental.  

 

2.2 Contabilidade ambiental 

 

Esta seção trata de aspectos que motivaram o surgimento da contabilidade 

ambiental e como fatores da sociedade estimularam o seu aprimoramento por 

meio de compromissos de transparência de informações estabelecidos pelas 

empresas para com os seus stakeholders. A análise da evolução humana permite 

perceber que especialmente nos dois últimos séculos houve mudança de 

comportamento que se acentuou fortemente no consumo. O acúmulo de bens e a 

ascensão das atividades industriais criaram a necessidade de utilização de 

quantidades maiores de recursos naturais, com o emprego de maquinários e 

sistemas automatizados para se produzir de forma acelerada em larga escala. Os 

reflexos dessa mudança de comportamento e da atuação humana extraindo 
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recursos naturais são intensamente percebidos na atualidade com efeitos 

ambientais sobre a população.  

 

Gesser et al. (2012) relataram o impacto da Revolução Industrial, a mudança do 

trabalho manual para a execução por meio de máquinas, o uso do petróleo, ações 

do homem e suas consequências para o meio ambiente. A atuação das empresas 

no meio ambiente como consumidora de diversos produtos e também como 

produtora de materiais para posterior descarte com forte tendência à poluição 

ambiental é apresentada à nossa sociedade como um grande problema a ser 

enfrentado pela população. Essa passa a exigir das empresas a adoção de novos 

procedimentos para evitar ou contornar as consequências danosas ao seu 

ambiente de inserção.  

 

Segundo Costa e Marion (2007), esses aspectos revelam a preocupação das 

empresas com os efeitos ambientais, a imagem diante dos consumidores, a 

infração ambiental e a possibilidade de perder valor no mercado. E para controlar 

as atividades com interferências ambientais têm-se os órgãos fiscalizadores, que 

contribuem monitorando e licenciando as empresas. De forma complementar, 

Assis, Braz, e Santos (2010) definiram a contabilidade ambiental com implicações 

no patrimônio e na evidenciação financeira. 

 

[...] pode-se definir contabilidade ambiental como o estudo do patrimônio 
ambiental (bens, direitos e obrigações ambientais) das instituições, com 
objetivo de fornecer aos usuários internos e externos informações sobre os 
eventos ambientais que causam modificações na situação patrimonial, além 
de identificá-los, mensurá-los e evidenciá-los (Assis et al., 2010, p. 2). 

 

É presente em nossa realidade que a intervenção das empresas no meio 

ambiente ou no ambiente como espaço geral é muito grande, pois as empresas 

dependem da extração de recursos e de local para depositar os resíduos. Para 

aprimorar esse entendimento e evidenciar esses fatos, a contabilidade 

desenvolveu um foco, a contabilidade ambiental, que é a parte aplicada em meio 

ambiente e natureza. David (2003) avaliou o Balanço Ambiental como 

“demonstração das contas que evidencia as relações do patrimônio com o meio 

ambiente ou a natureza”. 
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Para Kraemer (2006, p. 4), a contabilidade ambiental envolve temas como: a 

definição do custo ambiental; a forma de mensuração do passivo ambiental; e a 

utilização intensiva de NEs. David (2003, p. 6) acrescenta que “a contabilidade 

financeira, quando aplicada à avaliação e mensuração das informações relativas 

ao meio ambiente, é denominada de contabilidade ambiental ou ecológica” e que 

essa ramificação destaca custos, ativos, passivos, investimentos e riscos da área 

ambiental. A próxima seção expõe os ativos ambientais e seus reflexos para 

adequada mensuração do valor das empresas.  

 

2.2.1 Ativos ambientais 

 

Percebendo as peculiaridades da contabilidade ambiental, há de se reconhecer 

os temos específicos a serem divulgados nas DCs para contribuir para a melhor 

evidenciação. Seguindo o padrão da contabilidade financeira, procura-se entender 

e adaptar os termos contábeis à ramificação ambiental. Nesse entendimento, 

David (2003, p. 9) afirmou que: 

 

Os ativos ambientais, todos decorrentes de investimentos na área do meio 
ambiente, deverão ser classificados em títulos contábeis específicos, 
identificando, de forma adequada, os estoques ambientais, o ativo 
permanente imobilizado ambiental e o diferido ambiental. 

 

De acordo com Kraemer (2006, p. 6), o ativo “[...] é um recurso controlado por 

uma empresa que surge de eventos passados e de onde são esperados futuros 

fluxos de benefícios econômicos diretos ou indiretos para a empresa, [...]” e que 

contribua para a eficiência de outros ativos, prevenções ambientais e 

conservação do meio ambiente, seguindo os critérios de classificação de ativos e 

na especificidade da área ambiental que tenham finalidade de controle, 

preservação e recuperação do meio ambiente. São exemplos de ativos 

ambientais que contribuem para o gerenciamento ambiental: 

 

Os estoques dos insumos, peças, acessórios, etc., utilizados no processo de 
eliminação ou redução dos níveis de poluição; os investimentos em 
máquinas, equipamentos, instalações, etc., adquiridos ou produzidos com 
intenção de amenizar os impactos causados ao meio ambiente; os gastos 
com pesquisas, visando ao desenvolvimento de tecnologias modernas, de 
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médio e longo prazo, desde que constituam benefícios ou ações que irão 
refletir nos exercícios seguintes (Kraemer, 2006, p. 7). 

 

De forma complementar, Vieira (2009, p. 4) exemplificou ativos ambientais como 

sendo:  

 

[...] os estoques de insumos utilizados no processo de eliminação ou 
redução da poluição, investimentos em equipamentos que visem a amenizar 
o impacto negativo ao meio ambiente e gastos com pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias que não agridem ao meio ambiente e que 
irão gerar benefício no futuro [...] 

 

Para Naujack, Ferreira e Stela (2011, p. 6), o ativo ambiental “[...] é representado 

pelas aquisições, como estoques de insumos, peças/acessórios, quando esses 

são utilizados para eliminar ou reduzir os impactos negativos ao meio ambiente”. 

Os autores trataram dos investimentos em imobilizado e gastos com destinação 

específica, com a finalidade de reduzir ou eliminar os danos ambientais de ativos 

ambientais.  

 

Em outra perspectiva, Maciel, Lagioia, Libonati e Rodrigues (2009, p. 9) 

reconhecem que “o ativo ambiental é constituído pelo conjunto de bens adquiridos 

pela organização com o intuito de controlar, preservar e recuperar o meio 

ambiente.” Já Santos, Silva, Souza e Sousa (2001, p. 3) consideram ativos 

ambientais como “[...] todos os bens e direitos destinados ou provenientes da 

atividade de gerenciamento ambiental, podendo estar na forma de capital 

circulante ou capital fixo”. O capital circulante usado no giro e na atividade 

econômica da empresa pode ser: os créditos de receitas ambientais disponíveis 

ou em direitos e os estoques de insumo ou de produtos reaproveitados. Santos et 

al. (2001) asseveram que o capital fixo é revertido em investimentos em empresas 

com interesse ambiental, bens utilizados no gerenciamento ambiental e bens 

intangíveis, como certificações que agregam valor à empresa. 

 

A contabilidade ambiental congrega, segundo Assis et al. (2010), os bens 

utilizados com o objetivo de controlar, preservar e recuperar o meio ambiente, 

porém esses ativos são diferentes devido aos aspectos operacionais de cada 

empresa. Esta seção procurou apresentar os conceitos e características dos 
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ativos ambientais, observando que o conceito evoluiu, porém ainda se mantém 

divergente. A seguir serão tratadas as peculiaridades dos passivos ambientais e 

algumas dificuldades encontradas pelas empresas na sua mensuração.  

 

2.2.2 Passivos ambientais 

 

O passivo ambiental constitui um valor muitas vezes expressivo na realidade das 

empresas e especialmente daquelas que promovem algum tipo de interferência 

no meio ambiente por meio da extração de recursos naturais ou pelo descarte de 

resíduos de forma inadequada. Tomando o aspecto ambiental, o problema é 

grande e envolve a responsabilidade ambiental, questões de ética e respeito para 

com aqueles que são prejudicados pela atuação desmedida. Abrange também o 

aspecto legal em que a legislação pode ser ainda frágil ou em construção.  

 

David (2003, p. 10) definiu passivo ambiental como “o conjunto de dívidas reais 

ou potenciais que o homem, a empresa ou a propriedade possui em relação à 

natureza por estar em desconformidade com a legislação ou procedimentos 

ambientais propostos”. De forma complementar, Maciel et al. (2009) defende 

passivo ambiental como sendo multas, penalidades ou violações às leis 

ambientais.  

 

Porém, para Kraemer (2006, p. 8), os passivos ambientais compreendem 

obrigação de curto e longo prazo com propósitos ambientais como lucros 

destinados compulsoriamente a investimentos ambientais. A autora complementa 

que:  

 

Os passivos ambientais normalmente são contingências formadas em longo 
período, sendo despercebidos às vezes pela administração da própria 
empresa, envolvendo conhecimento específico. Neste caso, não só a 
administração da empresa se envolve, nem somente a contabilidade, mas 
também advogados, juristas, engenheiros, administradores (Kraemer, 2006, 
p. 8). 
 

O passivo ambiental é classificado por Santos et al. (2001, p. 4) como “toda 

obrigação contraída voluntária ou involuntariamente destinada à aplicação em 

ações de controle, preservação e recuperação do meio ambiente, originando, 



 55

como contrapartida, um ativo ou custo ambiental”. Na mesma linha de 

entendimento, Assis et al. (2010, p. 3) atestaram que “[...] passivo operacional é 

toda e qualquer obrigação contraída e destinada à aplicação em ações de 

controle, preservação e recuperação do meio ambiente”. E para reconhecer essa 

obrigação, os autores advertem que se deve atentar para o nível de 

comprometimento da empresa com questões de uso dos recursos naturais e 

como mensurar com precisão os passivos ambientais.  

 

Com outra conotação, Naujack et al. (2011, p. 4) apuraram que “o passivo 

ambiental representa os danos causados ao meio ambiente e as obrigações de 

curto e longo prazo dos investimentos usados para amenizar ou extinguir os 

danos causados ao meio ambiente”. Os autores complementam que o passivo 

ambiental corresponde a obrigações adquiridas e resultantes de ações que 

provocaram algum agravo ao meio ambiente. Assim, a evidenciação dos 

passivos, segundo David (2003), pode ser estruturada por previsões e em 

registros de contingências ambientais, contribuindo para a tomada de decisões 

para a redução de risco e ainda preparando, a empresa, financeiramente para 

arcar com eventuais acontecimentos. 

 

Existente na realidade das empresas, o passivo ambiental, segundo Ferreira e 

Bufoni (2006), ainda é omitido ou pouco evidenciado nos relatórios contábeis, por 

falta de diretrizes que condicionem esse registro com precisão. Os autores, em 

estudo sobre a assimetria informacional ambiental entre Brasil e EUA, relataram 

gastos ambientais superiores aos previamente informados como possíveis 

realizações, extração de recursos não renováveis com consequente degradação 

ambiental que exigiria valor de recuperação muito maior do que o evidenciado e 

questões judiciais que exijam mais recursos do que aqueles apresentados na 

condição de passivos ambientais. Diante dessa divergência entre realidade e 

formalização contábil, os autores fazem um questionamento do porquê das 

empresas não evidenciarem em seus balanços os passivos ambientais, pertinente 

ao entendimento da assimetria de informações. E como possíveis respostas têm-

se a dificuldade de estimar os valores e a ausência de base sólida para esse 

reconhecimento.  
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Favorável à divulgação, Ferreira e Bufoni (2006) argumentaram que os 

investidores devem ter conhecimento dos passivos ambientais. O mercado espera 

informações completas e com qualidade, a percepção de futuros custos e 

evidenciação confiável e completa que atenda todas as partes envolvidas. No 

entanto, a assimetria é entendida como a situação em que grupos detêm 

informações que lhes permitam tomar determinadas decisões em detrimento de 

outras. Essa ocorrência pode prejudicar investidores locais e privilegiar os 

externos. A conclusão obtida pelos autores é a ocorrência da assimetria 

informacional desfavorável ao Brasil, com possíveis omissões e recusa na 

aceitação da responsabilidade por passivos ambientais e excesso de otimismo 

favorável ao ganho de litígios ambientais.  

 

Contribuindo para a compreensão de contabilidade ambiental, Costa e Marion 

(2007) demonstraram dois entendimentos direcionados para o passivo ambiental. 

Em um, o gasto pela recomposição de um desgaste provocado pela agressão da 

empresa, e no outro, gastos da empresa para promoção de eventos na temática 

ambiental. Os autores esclareceram, ainda, a diferença entre receita operacional 

oriunda da venda de papel e a receita ambiental originada da reciclagem de 

papel, classificação que se estabelece observando-se a atividade-fim da empresa, 

entre custos que estão relacionados à produção e as despesas para obtenção de 

receitas. Os ganhos ambientais são tratados como causas judiciais favoráveis à 

empresa em questões ambientais ou em benefícios gerados ao meio ambiente, 

as perdas podem ser classificadas em função de multas por irregularidades ou 

por danos causados contra o ambiente.  

 

Kronbauer e Silva (2012) enfatizam que a transparência com que as empresas 

demonstram os efeitos ambientais reflete no nível de RSC, interesses do 

departamento de marketing ou, ainda, na percepção de melhores resultados 

econômicos alcançados pela evidenciação ambiental. Além desses pontos de 

interesse, a informação ambiental é de interesse de toda a sociedade, contudo, 

há ineficiência das informações de caráter ambiental declaradas pelas empresas 

sobre a relação divulgação, obrigatoriedade e características. Os autores 

expressaram a respeito dos passivos ambientais defendendo que: 
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A divulgação de informações a respeito de passivos ambientais, apesar de 
não ser obrigatória conforme a legislação brasileira, revela diversas 
características da empresa, como seu nível de governança corporativa, o 
grau de responsabilidade social e o comprometimento com o 
desenvolvimento sustentável, além de outras questões referentes à gestão 
da empresa (Kronbauer & Silva, 2012, p. 34). 

 

Contribuindo para o entendimento de passivo ambiental, Teixeira et al. (2006) 

acreditam que a identificação de um passivo ambiental se dá se um evento 

econômico puder ser classificado como obrigação provável, legal ou que seja 

aceita pela empresa, sendo, portanto identificado. Quando lhe é atribuído um 

valor, o passivo ambiental é mensurado, e quando a sua existência é confirmada, 

tem-se a evidenciação nas DCs padronizadas quando puder ser medido, ou em 

caso negativo nas NEs. Segundo os autores, sendo a atividade da empresa 

exercida dentro de parâmetros legais, não haveria passivo a ser evidenciado. 

Nessa situação surge uma lacuna entre o preceito contábil, a realidade da 

atividade da empresa e suas consequências ao meio ambiente, não identificadas 

por parâmetros legais. A pesquisa permitiu concluir que estar em atividade ou não 

e o aumento da lucratividade não condicionam ao aumento do passivo ambiental. 

 

Os passivos ambientais, trabalhados nesta seção, constituem valores expressivos 

que devem ser apresentados nas DCs como forma de apresentar o real valor da 

empresa, pois a ausência dessa evidenciação reflete omissão, não 

transparecendo a responsabilidade empresarial no tocante aos fatores 

ambientais. Esses fatos remetem a um entendimento da necessidade de 

aproximação e interpolação da contabilidade financeira e da contabilidade 

ambiental, para que a empresa evidencie corretamente as questões ambientais e 

apresente os resultados financeiros alinhados a essas demandas. Após a 

apresentação das particularidades dos passivos ambientais, procura-se, na 

próxima seção, realizar uma discussão específica sobre a evidenciação 

ambiental. 

 

2.2.3 Evidenciação ambiental 

 

A consciência ambiental apresenta-se fortemente desenvolvida em nossa 

realidade, porém essa vivência atuante de gestão ambiental por parte das 
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empresas com reflexo na sociedade foi desenvolvida recentemente. Pires e 

Arrigoni (2004) relataram que nas mudanças vivenciadas pela sociedade e 

juntamente com as pessoas, as empresas estão se demonstrando mais 

responsáveis e por meio de DCs estão evidenciando a transparência de suas 

ações e do comprometimento com a sociedade. A divulgação de informações de 

natureza ambiental e social expressa a responsabilidade da empresa para com os 

recursos ambientais, recursos humanos disponíveis e com a interferência 

econômico-social em períodos de tempo que se estendem do passado ao futuro e 

ainda que possibilitem certo grau de comparabilidade. 

 

É preciso que tais informações permitam tecer comparações do 
desempenho atual em relação a períodos anteriores da própria empresa, de 
forma que fique clara sua evolução através dos tempos; bem como 
possibilite sua comparação em relação ao desempenho de outras empresas 
(Pires & Arrigoni, 2004, p. 2). 

 

Fernandes (2012a; 2012b) afirmou que somente a partir da década de 70 é que o 

conceito de desenvolvimento sustentável foi disseminado, juntamente com 

questões de gestão, legislação e sustentabilidade. Rosa et al. (2014) 

relacionaram o uso da inovação a favor da sustentabilidade e defendem que o 

ambiente organizacional tem demandado o uso de estratégias para a 

sustentabilidade. Esse conjunto, quando organizado, torna-se favorável a imagem 

da empresa, que se dispõe a valorizar cada vez mais as informações 

socioambientais. A autora evidencia os EUA como o precursor, por meio de suas 

regras, a explorar o disclosure ambiental em relatórios financeiros e relatórios 

específicos.  

 

Segundo Dias et al. (2011, p. 3), “diante da necessidade de transparência das 

companhias, os órgãos reguladores têm estabelecido regras para aumentar o 

nível de disclosure”. No contexto do disclosure ambiental os autores indicam que 

“no Brasil, as companhias abertas são obrigadas a divulgar o RA e a CVM tem 

incentivado as companhias a aumentar o nível de divulgação voluntária”. 

 

Práticas sustentáveis, ações comprometidas com o desenvolvimento humano, 

recomposições ambientais normalmente são divulgadas, pois apresentam 
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abordagem positiva da empresa e da administração. No entanto, informações que 

estabelecem ligação com danos ambientais ou problemas sociais têm sua 

publicação omitida ou reduzida, como expõem os autores:  

 

Os custos da poluição ambiental, do desemprego, de condições insalubres 
de trabalho e outros problemas sociais não são normalmente divulgados por 
uma empresa, exceto à medida que são assumidos diretamente por ela por 
meio de tributação e regulamentação. A contabilidade social-empresarial 
visa atacar essas questões (Hendriksen & Van Breda, 2012, p. 26). 

 

Para Kraemer (2006, p. 6), a evidenciação ambiental deve ocorrer: 

 

A partir do momento da ocorrência do fato gerador, devem evidenciar seus 
custos relativos ao meio ambiente: em razão de imposições legais, 
normatizações ou ambas, advindas de órgãos especializados em tal 
regulamentação; devido aos usos e costumes da cultura local, as empresas 
encontram-se pressionadas pelo ambiente externo, representado pelas 
pessoas físicas e jurídicas com as quais interage; no caso de empresas 
exportadoras, ao sofrerem pressões por parte dos importadores no sentido 
de cuidados e evidenciação de suas ações relacionadas ao meio ambiente. 

 

Não se deve omitir a exigência da sociedade que vem pressionando as empresas 

no sentido de demonstrarem as suas ações de natureza social e, como 

consequência, seus elementos de RSC e ambiental. Verificada essa tendência 

social, Corrêa, Mota, Cintra, Jabur e Estival (2013, p. 39) comentam que:  

 

Atualmente a preocupação dos gestores das organizações está cada vez 
mais voltada para as suas ações em respeito não somente aos aspectos 
administrativos (controle de caixa, de gastos e lucros, etc.), mas também ao 
que pensa a sociedade na qual as empresas estão inseridas.  

 

A evidenciação ambiental tem se tornado recorrente e assunto de debate em uma 

sociedade na qual as condições ambientais refletem-se negativamente nas 

condições de convivência entre homem e meio ambiente. Algumas empresas 

potencializam o processo desarmônico de uso de recursos ambientais para a 

geração de receitas. Outras, porém, percebem que o uso consciente e gerenciado 

de recursos é benéfico aos propósitos empresariais com menos desperdício e 

mais eficiência. Nessa perspectiva, Nossa (2002, p. 17) argumenta que:  
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[...] as empresas estão incorporando, às metas de produção e vendas, 
procedimentos que minimizam impactos sobre a natureza, tais como: 
mecanismos para a diminuição de emissão de efluentes líquidos e gasosos, 
reciclagem de materiais, análises do ciclo de vida dos produtos, atendimento 
a situações de emergência, entre outros.  

 

Outra perspectiva ambiental vislumbrada pelas empresas é a gestão e a 

evidenciação ambiental com o propósito de apresentar aos stakeholders 

informações de natureza ambiental. Esse aspecto é tratado como:  

 

A crescente preocupação das empresas na evidenciação de informações 
ambientais alavancou a curiosidade dos pesquisadores em conhecer os 
benefícios em investir na gestão ambiental e, consequentemente, compilar e 
evidenciar essas informações aos stakeholders (Fernandes, 2012a, p. 2). 

 

Segundo Sampaio e Porte (2013), a preocupação com o desenvolvimento de 

recursos favoráveis à manutenção ambiental e de meios de se evitar o desgaste 

ambiental desmedido é intensificado e convergente com a intenção das empresas 

de alavancarem sua imagem. Infere-se que: 

 

Em decorrência desse novo cenário econômico e social, a contabilidade 
ambiental surge com o objetivo de munir seus usuários com informações de 
caráter ambiental, mensurando e divulgando as modificações patrimoniais 
decorrentes de eventos ambientais (Sampaio & Porte, 2013, p. 2). 

 

Nesse mesmo pensamento, Costa e Marion (2007) citam que são diversos os 

grupos interessados nas informações ambientais, pois estas interferem 

diretamente na mensuração do patrimônio das empresas. Para os autores, o que 

dificulta a qualidade das informações ambientais é a apresentação, pela 

contabilidade tradicional, de informações conjugadas às financeiras e 

econômicas. A segregação dessas informações resulta em uma especificidade da 

ciência contábil, a contabilidade ambiental, com destaque para aspectos 

peculiares, possibilitando a observação dos resultados e condições para a tomada 

de decisão em relação a implicações da interferência ambiental ou social.  

 

Sobre o disclosure ambiental, Fernandes (2012a) tratou dos resultados negativos 

gerados para os shareholders, em decorrência do custo gerado pelo envolvimento 

da empresa com questões ambientais, influenciando negativamente os aspectos 
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financeiros, e de forma diferente e positiva a divulgação para os stakeholders, 

possibilitando o avanço da credibilidade por meio de evidenciação de 

informações. 

 

Souza et al. (2010) relataram levantamentos sobre a relação entre o nível do 

disclosure ambiental, considerando variáveis de práticas de GC, porte e normas 

do país onde está instalada a empresa. Importante destaque nos resultados foi a 

maior evidenciação apresentada justamente no ano em que ocorreu a regulação 

do biodiesel na matriz energética do Brasil, o que caracteriza que a evidenciação 

está ligada a normas e posicionamentos legais. Foram constatados termos do tipo 

declarativos relacionados a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e 

responsabilidade socioambiental, apresentados em sua maior parte nos RAs. A 

pesquisa possibilitou entender que a finalidade lucro não descaracteriza a RSC e 

o desenvolvimento sustentável, e que o relato em NEs pode ser tendencioso, por 

não ser exigida uma padronização nesse demonstrativo, o que possibilita mostrar 

além do que é estabelecido ou, ainda, o que seja conveniente.  

 

Corrêa, Ribeiro e Sousa (2012) analisaram o disclosure ambiental numa 

perspectiva do nível da transparência e confiabilidade de empresas que declaram 

o nível A+ da GRI. Acusaram que: pesquisas vêm demonstrando que a adoção de 

práticas socioambientais são disponibilizadas por meio de relatórios de 

sustentabilidade; necessidade do aumento na divulgação de informações 

ambientais; e pesquisa realizada com empresas listadas no ISE da 

BM&FBovespa verificou pouca transparência e padronização. O estudo analisou o 

Relatório de Sustentabilidade de 21 empresas brasileiras, com análise de 

segregação de classes e categorias. Foi percebida a diferenciação nos relatos, o 

que pode ser entendido pela diferença de porte econômico e setores de 

atividades diferenciados. O resultado revela baixo disclosure ambiental, o que 

pode ser decorrente da ausência de necessidade da apresentação de tais 

informações. De forma divergente, Oliveira et al. (2006) relacionam mais 

evidenciação a mais impacto ambiental. É certo que a ausência de características 

que reforçam o grau de aceitabilidade dos relatórios contábeis impede a sua 

utilização em uma base comparativa. 
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Nossa (2002) analisou os relatórios anuais e ambientais com o objetivo de 

perceber o nível do disclosure de informações ambientais de determinadas 

empresas, sendo 42 no âmbito mundial e oito do Brasil das maiores do setor de 

papel e celulose. Os resultados mostraram divergências de níveis de divulgação 

entre as empresas em relação ao tamanho da companhia, país de localização e 

diferenças entre o relatório financeiro e o específico de natureza ambiental. Os 

problemas são as condições de confiabilidade e comparabilidade, além de 

informações majoritariamente descritivas e apresentadas em grau que 

acompanham o porte da empresa.  

 

Da análise do disclosure voluntário de 33 empresas, desenvolvida por Kronbauer 

e Silva (2012) por meio de análise de conteúdo de empresas de transportes 

consideradas altamente poluidoras, cinco não divulgaram informações 

ambientais. A maioria das informações dessa natureza foi encontrada nos RAs e 

NEs e com características declarativas. De forma categorizada foi possível 

verificar, sobre as políticas ambientais, sentenças que não prejudicavam a 

empresa ou ainda informações neutras a respeito do sistema de gerenciamento 

ambiental. As informações tratavam da boa imagem das empresas e do impacto 

dos produtos e processos, o assunto energia mostrou-se pouco comentado, além 

de informações com conotação positiva para a empresa. Como conclusão, os 

autores perceberam mais evidenciação nos RAs, que é uma demonstração não 

auditada, e ausência de alusões negativas, o que condiz com o entendimento de 

que as empresas divulgam informações voluntariamente, desde que sejam 

favoráveis. 

 

O estudo realizado por Lindstaedt e Ott (2007) salientou o Intergovernmental 

Working Group of Experts on “International Standards of Accounting and 

Reporting/ United Nations Conference on Trade and Development” 

(ISAR/UNCTAD) como organismo internacional voltado para as informações 

contábeis.  Dando a devida importância ao disclosure ambiental, propondo uma 

análise das divergências e convergências das normas contábeis de natureza 

ambiental indicadas no espaço norte-americano e brasileiro e contribuindo para 

as melhores práticas do disclosure ambiental. Como elementos constituintes das 

normas dos organismos internacionais, os autores expõem três dimensões: 
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disclosure nas DCs e NEs; disclosure no relatório ambiental ou de 

sustentabilidade; disclosure específico da presidência, administração, por 

segmento de negócios e financeiro/operacional.  

 

Conforme Lindstaedt e Ott (2007, p. 6), o ISAR/UNCTAD instituiu que nas DCs 

devem-se evidenciar os custos ambientais e passivos ambientais, e nas NEs 

recomenda-se apresentar “[...] os passivos ambientais contingentes, 

reconhecimento de danos ambientais e explicitação dos critérios utilizados para 

calcular as provisões ambientais”. Nos RAs indica-se “[...] a evidenciação do 

compromisso da companhia com a melhoria ambiental contínua e das melhorias 

significativas desde o último relatório”. Além da política do desempenho 

ambiental, o relatório ambiental deve abranger responsabilidade organizacional, 

sistemas de gerenciamentos e desempenhos ambientais e valores destinados 

para o meio ambiente. Os resultados da pesquisa demonstraram a necessidade 

de melhorias do disclosure ambiental tanto brasileiro como norte-americano para 

atender às condições previstas pelo ISAR/UNCTAD. Ampliando o entendimento 

sobre a visão do ISAR/UNCTAD sobre disclosure contábil/ambiental, os autores 

explanaram que: 

 

O modelo proposto por este organismo tem por objetivo promover a adoção 
das melhores técnicas de divulgação de informações ambientais, tanto 
qualitativas como quantitativas, e contempla informações de natureza 
ambiental nas DCs e NEs, nos relatórios da presidência, nos relatórios de 
administração, no relatório por segmento de negócios, no relatório 
financeiro/operacional, além de informações detalhadas em relatório 
específico ambiental (Lindstaedt & Ott, 2007, p. 6). 

 

A transparência das empresas torna-se cada vez mais exigida como forma de se 

garantir a aceitabilidade ao consumo, investimento, composição de quadro de 

funcionários, prestação de serviços e boa recepção no ambiente de ocupação da 

estrutura física, fatores favoráveis à evidenciação ambiental. “Para que os 

stakeholders percebam com transparência os impactos ambientais provocados 

pelas empresas, é preciso que sejam evidenciadas informações ambientais pelas 

companhias” (Nossa, 2002, p. 21). Na mesma linha conceitual, Palma, Gomes, 

Kneipp e Rosa (2014) destacaram a adoção de estratégias de negócios 
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sustentáveis com o intuito de reduzir impactos ambientais e como forma de 

melhorar a vantagem competitiva das empresas. 

 

Hendriksen e Van Breda (2012) posicionaram-se afirmando que a contabilidade 

não é a única fonte de informações para o mercado. Existem publicamente 

diversas formas de se obter informações das empresas, por meio de noticiários, 

artigos e periódicos, veiculação da impressa de entrevistas e posicionamentos de 

analistas financeiros. Os autores contribuem para a compreensão da importância 

da evidenciação de informações pelas empresas a todos os interessados, 

alertando para o alcance e a amplitude das informações, considerando que: 

 

Os que adotam ponto de vista mais amplo tendem a argumentar que todas 
as organizações, e não apenas as companhias abertas, têm a obrigação de 
informar não simplesmente aos acionistas, mas todos aqueles com algum 
“interesse” na empresa (Hendriksen & Van Breda, 2012, p. 116). 
 

O padrão das informações de natureza ambiental é algo defendido pelos autores, 

pois a padronização contribui como facilitadora para que os investidores, 

acionistas e sociedade possam realizar a comparabilidade das informações. Sem 

essa ferramenta a análise setorial ou por períodos de uma mesma empresa se 

dificulta, pois: 

 

A existência de padrões para disclosure de informações ambientais 
amplamente reconhecidos levaria as empresas a definir as suas 
responsabilidades de publicar relatórios úteis que, em troca, ajudariam a 
administração da companhia na avaliação das considerações ambientais 
das suas operações. Isso permitiria também comparar seus esforços 
ambientais com os de seus concorrentes (Nossa, 2002, p. 23). 

 

A evidenciação das informações sociais e ambientais encontra barreiras, 

especialmente no Brasil, por falta de padronização. Esse fato conduz a incertezas 

quanto aos critérios e ao conteúdo dos dados evidenciados nos relatórios 

ambientais, que podem ser expressos por meio de RAs, BS, relatório 

socioambiental e relatório de sustentabilidade (Alves, Ferreira & Voss, 2013). 
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Os interessados nas empresas seriam beneficiados com informações que 

dispusessem da real situação ambiental e social da empresa. Porém, há entraves 

que prejudicam a avaliação e a comparação dos relatórios ambientais.  

 

Além da necessidade de verificação externa existem ainda outros maiores 
desafios a serem perseguidos: ausência de padrões direcionados aos 
relatórios ambientais, ausência de padrões relacionados ao compromisso de 
verificação ambiental e escassez de contadores qualificados para 
desempenhar tal serviço (Nossa, 2002, p. 22). 

 

Nesse contexto, David (2003) afirmou que as empresas podem utilizar boletins 

informativos internos ou externos, por meio eletrônico ou manual, que é uma 

forma eficiente de tornar públicas as ações ambientais. O acompanhamento de 

informações sobre uma empresa se estende em diversos meios, sendo 

conveniente preparo para absorver informações parciais e reuní-las para a 

formação do perfil empresarial, evitando, contudo formas especulativas de 

informações. 

 

A origem das informações é a própria empresa, porém de diversificadas formas, 

especialmente do departamento de contabilidade, apesar de não publicarem todo 

o conteúdo conforme aduzem Hendriksen e Van Breda (2012). 

 

Acerca da padronização das informações, Souza et al. (2010, p. 7) apregoaram 

que “a divulgação diminui possíveis assimetrias de informação entre as empresas 

e seus stakeholders”. Considerando que a divulgação das informações é 

condicionada por diversos fatores como país de localização, exigências do 

mercado de capitais, normativas e legais, tem-se de forma global uma assimetria 

informacional que restringe o alcance da totalidade das informações a algumas 

partes interessadas: 

 

[...] percebe-se que a necessidade da divulgação de informações ambientais 
extrapola o caráter de apenas “voluntário”, tornando-se essencial para os 
usuários externos, principalmente porque as empresas podem estar 
expostas a possíveis contingências que se não mencionadas claramente nos 
relatórios contábeis dificulta a análise do usuário (Souza et al., 2010, p. 7). 
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Para Nossa (2002), a transparência é requerida pelos usuários da contabilidade. 

Para tanto, a empresa deve utilizar-se de registros, mensuração, evidenciação 

dos investimentos e, em contrapartida, das obrigações e resultados gerados. 

 

Os estudos que abordaram a questão do disclosure ambiental mostraram 
nos resultados que há divergências entre a evidenciação de informações 
ambientais apresentados pelas companhias, influenciadas pelas diferenças 
entre setores de atividade, tamanho e localização da empresa, etc. (Nossa, 
2002, p. 39). 

 

Conforme já apresentado em outros estudos, fica evidente a necessidade da 

divulgação de informações ambientais utilizando-se das diversas formas de torná-

las públicas, além das DCs formais os RAs e as NEs, com o propósito de 

reconhecer passivos, ativos e gastos ambientais, para mensuração do real valor 

da empresa (Vieira, 2009, p. 4). 

 

Santos et al. (2001) ressaltam haver baixo conhecimento de contabilidade 

ambiental, considerando-se especialmente o aspecto de gerencial. E que a 

contabilidade é uma ferramenta de gestão dos negócios que pode auxiliar no 

gerenciamento de questões com o meio ambiente. Na pesquisa sobre o nível de 

conhecimento dos profissionais de contabilidade sobre as particularidades da 

contabilidade ambiental, Maciel et al. (2009) puderam confirmar que poucos 

profissionais participaram de eventos e conhecem os termos inerentes ao 

assunto, concluindo que os pesquisados não têm conhecimento adequado sobre 

o tema, e como agravante os autores relatam a falta de interesse pelo assunto em 

questão.  

 

A evidenciação ambiental, mencionada nesta seção, apresenta-se tão relevante 

como a financeira, permitindo demonstrar a atuação ética e responsável por meio 

de investimentos ambientais ou de geração de ativos e passivos ambientais que 

influenciam o valor de mercado da empresa. No próximo subitem serão descritos 

resultados e retornos de investimentos ambientais. 
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2.2.4 Resultados e retornos de investimentos ambientais 

 

As empresas procuram desenvolver as suas atividades para alcançar um fim 

social, com o objetivo de atender às expectativas dos sócios na geração de valor, 

mas também de facilitar com os interesses dos stakeholders. Essa contribuição é 

percebida também por meio de resultados e retornos de investimentos 

ambientais. Um desafio enfrentado pelas empresas é “compatibilizar o 

crescimento econômico com a preservação ambiental” (David, 2003, p. 7). 

 

A contabilidade financeira congrega as informações produzidas e necessárias 

para uma boa gestão da empresa, Santos et al. (2001) a considera como uma 

ferramenta adequada para a evidenciação dos ativos e passivos ambientais. As 

informações produzidas pela contabilidade financeira com aplicações ambientais 

são exigidas pelo mercado acionário, shareholders e stakeholders. Os custos pela 

gestão ambiental e sua adequada divulgação podem ser classificados como 

investimentos ambientais, o que, de forma imediata, é percebido como despesas 

que geram redução do lucro, mas a longo prazo podem ser revertidos em 

resultados favoráveis, pela não ocorrência de perdas futuras resultantes de 

multas ou contingências ambientais, e ainda em um reflexo positivo para a 

empresa, com a manutenção de uma boa imagem para a sociedade. Além disso, 

pode contribuir para o processo de gestão ambiental. A pesquisa indicou o 

desconhecimento dos benefícios da utilização da contabilidade ambiental e pouca 

aplicação desse ramo da contabilidade na gestão empresarial.  

 

Naujack et al. (2011, p. 3) ponderaram que a utilização da contabilidade ambiental 

não resolve os problemas ambientais, mas fornece informações que facilitam ou 

balizam a gestão ambiental. Para eles, “a contabilidade ambiental é aplicada em 

todas as fases do empreendimento e suas aplicações podem ser divididas da 

seguinte forma: preventivas, corretivas, de remediação e proativos”. As atividades 

preventivas podem ser entendidas como investimentos que inibem gastos futuros 

inesperados. As atividades corretivas são gastos que ocorrem por falta de 

investimentos adequados e tempestivos. A recomposição pode ser utilizada para 

ajustar situações mal mensuradas e os proativos buscam antecipar-se com 

inteligência e agilidade.  
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2.2.5 Notas finais 

 

Esta seção procurou tratar da importância da evidenciação ambiental, 

complementando a evidenciação financeira e como essas informações 

influenciam na avaliação dos stakeholders e na formação de preço para o 

mercado acionário. O próximo item descreverá a contabilidade social e sua 

função relevante na prestação de informações de natureza social e especialmente 

uma visão da interferência positiva ou negativa possível de ser construída na 

sociedade pelas empresas. 

 

2.3 Contabilidade social 

 

Nesta seção a abordagem se direciona para o tema contabilidade social, entrando 

na discussão de aspectos dos ativos e passivos sociais, finalizando com 

resultados e retornos de investimentos sociais e discutindo em que estado se 

encontra a evidenciação de informações sociais. Com isso, permite-se apreender 

a contabilidade como principal meio de comunicação entre a empresa e a 

sociedade. Outro destaque é como se dá a apresentação de informações 

relevantes e consistentes que possuam elementos que contribuem para melhor 

leitura da intervenção social promovida pela empresa no ambiente em que atua.  

A sociedade como parte interessada nas informações contábeis deve ter acesso 

às informações que reflitam as atividades operacionais desenvolvidas e também 

às ações de prevenção, controle e reparo de danos sociais.  

 

2.3.1 Discussão da função econômica e social da empresa: ativos e 

passivos sociais 

 

No decorrer do final do século passado e início deste século XXI, a sociedade 

presenciou grande desenvolvimento tecnológico cercado de expressivo avanço 

científico, que vem sendo acompanhado pelo crescente potencial de 

desenvolvimento das empresas. Estas se desdobram para acompanhar a 

competitividade do mercado, sempre procurando o melhor uso dos recursos para 

diminuir custos e serem mais lucrativas. O retorno lucrativo atende aos interesses 

dos acionistas que investem com a finalidade de obter retornos, mas essa é 



 69

apenas uma das finalidades das empresas de atender ao propósito dos 

shareholders.  

 

O conjunto de benefícios gerados pela atividade da empresa atende aos 

interesses dos stakeholders e a comunidade envolvida como um todo. Esses 

benefícios podem ser entendidos como divisão de lucros por meio de participação 

em resultados, além da “prestação de serviços, fornecimento de bens, geração de 

empregos, coleta de dinheiro para o Estado – por meio da arrecadação fiscal –, 

bem como contribui para a constante e crescente interligação da economia de 

mercado” (Pereira, 2010, p. 68). 

 

Entre os benefícios gerados pela empresa, têm-se também os de 

espontaneidade, que a empresa reverte à sociedade como um todo por meio de 

atividades sociais que complementam o exercício do estado em favor do bem-

estar dos cidadãos, conjunto de benfeitorias que pode ser entendido como ativos 

sociais. Nesse contexto, Fedato (2005) questionou a possibilidade de conciliação 

dos resultados sociais, econômicos e ambientais, com a evolução para uma 

discussão social das empresas, além do questionamento da possibilidade de 

construção de um círculo vicioso, em que ganham a empresa, o indivíduo e a 

sociedade. O envolvimento das empresas em questões sociais ultrapassa o 

propósito de filantropia para alcançar um interesse estratégico com participação 

corporativa, especialmente devido à crescente discussão sobre a temática da 

intervenção das empresas na sociedade. 

 

No conceito de RSC, Guimarães (1984, p. 5) assim se posiciona: “a organização 

socialmente responsável se comportaria de maneira a proteger e melhorar a 

qualidade de vida da sociedade.” No mesmo âmbito, Pereira (2010, p. 71) 

assegura que “[...] à empresa, para cumprir sua função social, não basta manter-

se ativa. Ela deve exercer suas atividades visando ao bem comum, sem praticar 

atos lesivos à coletividade”. No mesmo alinhamento, Fedato (2005) afirma que o 

setor privado tem aumentado a sua participação em atividades que focam o bem-

estar social da população, principalmente da comunidade que recebe a empresa, 

mesmo que esse envolvimento se dê pelo interesse de marketing.  
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Este envolvimento se dá de formas muito diversas desde a simples doação 
de recursos financeiros e de bonés de caráter assistencial ou emergencial, 
até a implantação de práticas de atuação social permanentes, cuja gestão 
requer a estruturação de uma área administrativa e a mesma abordagem 
estratégica formal e planejada, utilizada no direcionamento estratégico dos 
negócios (Fedato, 2005, p. 16). 

 

Segundo Fedato (2005, p. 26), a RSC “[...] engloba a atuação social e também a 

qualidade de todas as relações da empresa com diferentes públicos – internos e 

externos – na realização de seus negócios”. Anteriormente, Guimarães (1984, p. 

1) argumentou que é “evidente, que as principais questões referentes à RSC não 

podem ser debatidas, a menos que seja abolida a barreira erguida entre o 

econômico e o social”. A autora se posicionou mediante um panorama histórico 

em que as lutas políticas, econômicas e sociais se organizam por classes sociais 

em choque com um sistema produtivo mantido por classes dominantes que se 

organizam para mantê-lo inalterado, seguindo uma visão capitalista agressiva. 

 

Orellano e Quiota (2011) fizeram um questionamento sobre a motivação de as 

empresas se engajarem em iniciativas socioambientais, pois em uma análise 

capitalista o investimento socioambiental resultaria em custos adicionais e 

redução de lucro, pois o posicionamento da obtenção do lucro mediante o 

comprometimento do bem-estar social e ambiental pode tornar-se inviável. Os 

autores propuseram investigar se as ações em práticas socioambientais resultam 

em maior retorno financeiro para as empresas, tendo em vista que o desafio 

adotado pelos gestores é o de conciliar a busca pela lucratividade, atendendo os 

shareholders, e por uma gestão socialmente responsável, atendendo aos 

propósitos dos stakeholders. Os resultados mostraram que o investimento social 

interno tem impacto positivo no desempenho financeiro da empresa, porém não 

ficou comprovado que os investimentos socioambientais externos refletem-se no 

desempenho financeiro positivo. 

 

A função social da empresa pode ser desenvolvida por atividades que atendam a 

todos interessados. Nessa perspectiva, Pereira (2010, p. 64) opina: 
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[...] que cumprir uma função social é atingir uma finalidade útil para a 
coletividade, e não apenas para as pessoas diretamente envolvidas. Ela 
determina uma limitação interna, no sentido de que legítimo será o interesse 
individual quando realizar o direito social, e não apenas quando não o 
exercer em prejuízo da coletividade. 

 

Pereira (2010, p. 67) argumenta que “exercer uma função social significa atingir 

um objetivo útil, não apenas para os sujeitos diretamente envolvidos, mas 

também para a sociedade.” Segundo ele, espera-se, além da prosperidade da 

empresa, também da sociedade na qual a empresa está inserida, pois “a empresa 

afeta, e é afetada por toda uma cadeia social, à qual pertencem os empregados, 

os sócios, os fornecedores, os consumidores, o mercado, o meio ambiente, enfim, 

toda a cadeia responsável pela própria razão de ser da empresa”. 

 

A função social da empresa pode ter reflexos positivos para a sociedade, gerando 

ativos sociais que são identificados com o: 

 

[...] fortalecimento da economia pela ampliação da circulação de riquezas, 
acréscimo de verbas para o bem-estar social, com o aumento dos tributos 
arrecadados pelo Estado, favorecimento ao consumidor, eis que terá a sua 
disposição maior variedade de produtos e a constante criação de 
oportunidades de negócios (Pereira, 2010, p. 82). 

 

No entanto, a função social da empresa pode apresentar reflexos negativos que 

são entendidos como passivos sociais: “poluição ambiental, redução da 

arrecadação de tributos, redução de empregos e da circulação de riquezas, 

insegurança para os trabalhadores, prejuízos para os consumidores, aumento das 

desigualdades sociais e regressão da economia” (Pereira, 2010, p. 83). 

 

Os atributos da função social da empresa devem ser divulgados para demonstrar 

a transparência organizacional. Segundo Siqueira e Vidal (2003), as 

demonstrações específicas de evidenciação social e ambiental podem conter um 

viés com um apelo para valorizar a imagem da empresa como instrumento de 

representação e não como instrumento de mensuração do grau de RSC das 

empresas. Ressalvando os posicionamentos das empresas que se apresentam 

de forma equivocada como socialmente responsáveis, as DCs são canais de 

comunicação para com a sociedade. Porém, há pontos nas demonstrações 
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sociais que comprometem a comparabilidade, ausência de periodicidade 

determinada, conteúdo das informações não padronizado, falta de equilíbrio entre 

informações negativas e positivas. Considerando a análise do estágio dos 

balanços brasileiros, foi ressaltado que: 

 

Esconder passivos em uma demonstração societária é fraude e sobre isto 
não há dúvidas. Acreditar que está correto revelar as benesses sociais das 
atividades econômicas sem evidenciar as externalidades negativas é ser 
inconsistente com a sentença anterior (Siqueira & Vidal, 2003, p. 6). 

 

Kroetz (1999, p. 10) observou que as empresas ainda não se dispuseram a 

apresentar um BS que contenha o conjunto de informações capazes de: “1) de 

prestar conta das ações benéficas e maléficas originadas pela entidade no meio 

em que atua; e de 2) prever e controlar as ações que poderão ter consequência 

sobre a sociedade e o meio ambiente”. Kroetz (1999) acrescenta que a 

contabilidade pode contribuir com informações de natureza social e ambiental e 

que transmitam a visão social. Com esse intuito, Kraemer (2006) propôs que as 

empresas devem desenvolver sistemas de informação que contribuam para a 

contabilidade social como suporte para a tomada de decisão e para a gestão 

social. 

 

Como passivo social, Jeronymo (2007) menciona os deslocamentos de pessoas 

realizados de forma compulsória para a realização de projetos de implantação de 

plantas de empresas. Já Hernández (2011) tratou dos empreendimentos de 

energia como geradores de passivos sociais por meio de deslocamentos 

populacionais. Candiani, Penteado, Cendretti, Santos e Biondi (2013) relataram, 

sobre aspectos socioambientais da instalação de uma hidrelétrica, que o passivo 

social é gerado pela demanda pelos serviços públicos, em função do aumento de 

moradores na região da instalação do empreendimento. Em contrapartida, são 

descritos como pontos positivos a geração de empregos, instalação de novas 

empresas, aumento na arrecadação dos impostos e desenvolvimento da 

economia local e regional. Referindo-se aos passivos sociais que interferem 

diretamente na economia da empresa, o autor afirmou que: 
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[...] o significado do conceito remonta à existência de eventos danosos cuja 
responsabilidade é do agente que esteja promovendo alteração na estrutura 
social, econômica, no espaço o qual pretende instalar determinado processo 
produtivo ou já tiver instalado e produzindo (Jeronymo, 2007, p. 67). 
 

Fedato (2005) expôs que a discussão acadêmica enfatiza como se dá a geração 

do valor econômico e social e defende que essas duas dimensões estão 

intimamente relacionadas pela geração do valor social da atuação empresarial ou 

do retorno econômico da atuação social. Já Becke (2003) abstraiu o 

desenvolvimento sustentável como direcionador da função social e como 

sinônimo de RSC e que a responsabilidade da empresa abrange: a esfera 

econômico-financeira; preservação e uso racional dos recursos naturais; aspecto 

ético-social. O primeiro está associado à geração de valor aos diversos 

stakeholders; o segundo, ao processo de otimização da utilização dos recursos 

naturais; e o último, ao respeito das partes diretamente envolvidas à empresa e à 

comunidade abarcada. 

 

Esta seção concentrou-se no entendimento da interferência social que as 

empresas promovem positivamente por meio de ativos sociais e negativamente 

com os passivos sociais. A imagem da atuação social da empresa é percebida 

pelos stakeholders e pelo mercado com a formação do valor acionário. A nova 

seção será apresentada com informações da evidenciação de informações 

sociais. 

 

2.3.2 Evidenciação de informações sociais 

 

Esta seção procura abordar a evidenciação de informações sociais considerando 

que essa prática representa a preocupação com a RSC. Esse exercício pode ser 

atribuído a um senso ético que conduz os gestores a boas práticas de direção 

alinhadas a um compromisso com a sociedade e também um posicionamento 

estratégico que visualiza a possibilidade de gerar valor por meio de práticas 

socialmente responsáveis.  

 

Torres e Silva (2008) reconhecem que a contabilidade deve estar mais ativa, 

demonstrando informações atuais que reflitam o ambiente social. Esse 
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comprometimento da contabilidade como ciência social estabelece uma área de 

atuação que, além dos números, explora também a área social. Os autores 

evoluem para um entendimento da atuação da sociologia e da contabilidade, que 

procuram entender as interações sociais internas e externas da empresa. O 

propósito é demonstrar ações positivas e negativas, além de transparecer as 

ações dos gestores e de suas responsabilidades e, de forma preventiva, os 

investimentos sociais. É uma maneira de prevenir gastos adicionais ocasionados 

por perdas, desperdícios e multas, possibilitando a melhoraria da qualidade de 

vida das partes envolvidas, criando, assim, a boa imagem da empresa. 

 

Um grande problema detectado por Silva, Rover, Ensslin e Rosa (2009) e que 

dificulta a análise dos demonstrativos sociais e a percepção das informações 

contidas é a baixa padronização, que impede a comparabilidade e o 

acompanhamento de sua evolução. Citam também a falta de regulamentação, 

que abre espaço para uma divulgação de acordo com as conveniências e 

julgamento próprio das empresas. Nesse cenário de intervenção social gerada 

pela empresa serão apresentados na próxima seção os indicadores utilizados 

para avaliação da atuação social e corporativa das empresas. 

 

2.3.3 Indicadores sociais corporativos 

 

A abordagem dos indicadores sociais corporativos se dá neste subitem, 

considerando-se que, além da evidenciação, é preciso construir indicadores que 

permitam comparar os níveis de RSC. O motivo disso é que a avaliação de uma 

empresa perpassa por diversos meios que, organizados em uma base 

comparativa, facilitam o processo de identificação de critérios a serem adotados 

para a percepção de melhorias, desequilíbrios e fragilidades em setores, na 

administração, produção e atividades que causam interferências na comunidade. 

Segundo Rabelo e Silva (2011, p. 11): 

 

Existem diversos modelos de avaliação para as organizações, eles são 
adotados em vários países e expressam conjuntos de indicadores que não 
apenas acompanham e controlam as práticas e estratégias empresariais 
para obter competitividade e lucratividade, mas não são capazes de apontar 
as fragilidades e necessidades das iniciativas de responsabilidade social. 
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Rabelo e Silva (2011) destacam alguns indicadores: Global Compact (GRI); 

Indicadores Ethos; Modelo Ibase; Modelo de Hopkins; Norma Social 

Accountability 8000 – SA 8000; e Accountability 1000 – AA 1000. Entre esses, o 

GRI objetiva promover o aprendizado institucional, com discussão das práticas 

empresariais socialmente responsáveis. O BS é um modelo utilizado no Brasil, 

visando à transparência das atividades da organização. A SA8000 é um programa 

que possibilita que os clientes tenham segurança quanto aos produtos. O 

indicador AA 1000 propõe um padrão para estimular a gestão baseada na 

qualidade, ética, confiabilidade e transparência. As conclusões a que chegaram 

foram o avanço quanto às questões relativas à RSC e sua análise sobre 

interferências entre as diversas partes envolvidas e, ainda, o uso dessa prática 

para demonstrar a boa imagem da empresa. Para se tornarem públicas as 

práticas socialmente responsáveis, as empresas utilizam-se de indicadores com 

suas particularidades que facilitam a evidenciação de ações, a análise da 

empresa e da sociedade envolvida. 

 

Lima (2007, p. 4) sugere características e conceituações complementares aos 

indicadores; o GRI é apresentado com 96 indicadores, com o propósito de avaliar 

o nível de sustentabilidade; já o AA1000 é um relatório social com o objetivo de 

orientar os responsáveis pelo planejamento estratégico das empresas, 

considerando a apresentação sistemática de aspectos éticos, sociais e 

ambientais. Esse relatório contém a Accountability (responsabilidade) ou, em uma 

tradução livre, prestação de contas, o que envolve as partes interessadas na troca 

de informações, de forma mais complexa, com o monitoramento das atividades, 

acompanhamento e visibilidade das ações empresariais, sendo possível sua 

certificação, enquanto a SA 8000 tem base na RSC, com visão nos direitos 

humanos propostos pela ONU. 

 

Oliveira et al. (2006, p. 17) adotaram duas modalidades de avaliação da RSC, 

análise quantitativa por indicadores ou índices e análise qualitativa de conteúdo e 

dados descritivos. Basearam-se no método de Hopkins como um modelo analítico 

que envolve a análise quanto aos princípios de responsabilidade por meio de 

indicadores qualitativos divididos em três níveis: princípios de responsabilidade 

social; processos de capacidade de resposta social; e resultados/ações de 
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responsabilidade social. Os resultados obtidos foram: nível I e II – informações 

pormenorizadas; nível III – ausência de informações - e a maioria das 

informações tratavam de aspectos positivos. O estudo inferiu boa aplicabilidade 

do modelo de Hopkins e a percepção adequada de RSC das empresas 

analisadas.  

 

A próxima seção é balizada pela apresentação de resultados e retornos de 

investimentos sociais. 

 

2.3.4 Resultados e retornos de investimentos sociais 

 

Esta seção aborda os resultados alcançados pelas empresas que realizam 

investimentos sociais e como essa atitude reflete na imagem e em RSC. De 

acordo com Milani Filho (2008), investimento em pessoal, atendendo ao público 

interno, resulta em uma empresa mais competitiva e em melhoria do 

relacionamento externo, contribuindo com o fator competitividade. Assim também, 

o cumprimento de obrigações legais e investimentos ambientais para proteção e 

controle evita multas e processos e são atividades que refletem um 

posicionamento sustentável e que proporciona aumento de valor de mercado. O 

autor considera que: 

 

As práticas socialmente responsáveis desenvolvem-se, portanto, nos 
relacionamentos estabelecidos com os stakeholders, dentro da cadeia de 
negócios das empresas, de forma a gerar condições favoráveis para a 
sustentabilidade empresarial (Milani Filho, 2008, p. 3). 

 

A pesquisa desenvolvida por Milani Filho (2008, p. 4) considerou o investimento 

social privado como aquele que tem como propósito o benefício público e se 

caracteriza “pela transferência voluntária de recursos de empresas privadas para 

projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público”. As atividades 

sociais, no Brasil, são divulgadas de forma voluntária e não comprovam realmente 

a sua devida aplicação nos ambientes externos. Das 34 empresas analisadas 

componentes do ISE, 18 desenvolvem atividades com externalidades sociais de 

impacto relevantes (fumo, bebidas e armas) e não possuem na totalidade 

informações financeiras dos gastos relacionados à sua condição de socialmente 
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responsáveis. As empresas que declararam informações com gastos em ações 

sociais superior à média das que compunham o ISE possivelmente detinham 

incentivos para tal posicionamento, adotando uma medida de marketing 

estratégico. O autor critica a possibilidade de as empresas se auto-declararem 

como socialmente responsáveis e não evidenciarem informações sociais, e não 

afirmam que a ausência de informações reflete em falta de ações sociais. Mas há 

um entendimento da assimetria informacional, reflexo de pouco disclosure social. 

 

Questionando o entendimento e a prática da RSC, Arcioni e Mesquita (2007) 

procuraram apurar se há mais discurso ou evidências de fatos associados 

efetivamente às atividades. A partir da avaliação das práticas de ações sociais 

desenvolvidas pelas empresas, constatou-se a realização de práticas no ambiente 

interno. As práticas de RSC encontram-se em momento inicial e não há 

entendimento amplo desse conceito como uma forma de conduzir os negócios. 

 

Segundo Cunha e Ribeiro (2008), a informação contábil tem papel essencial na 

redução da assimetria informacional e a divulgação dessas informações constitui 

um diferencial no mercado. A pesquisa questionou os motivos que levariam as 

companhias com negociação no mercado de capitais brasileiro a divulgar 

voluntariamente informações de natureza social e a encontrar evidências dos 

motivos que as levam a divulgar voluntariamente informações de natureza social. 

Os resultados mostraram que porte, desempenho e práticas de GC são fatores 

que explicam a divulgação voluntária.  

 

A procura pelo melhor desempenho muitas vezes claramente observado nas 

grandes empresas é condição necessária para a continuidade também das 

médias e pequenas empresas. Esse comportamento ativo deve ser consolidado 

com atitudes de natureza responsável que traduzam ética nas ações e atividades 

empresariais, transparência para com as partes envolvidas e responsabilidade 

para com a sociedade. O equilíbrio entre a busca pela lucratividade e os reflexos 

desta na sociedade e no ambiente resulta em um convívio harmônico no sentido 

de se usufruir dos recursos humanos e materiais existentes, devolvendo-lhes 

parte da lucratividade auferida sem causar-lhes danos irrecuperáveis.  
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A venda de produtos e a prestação de serviços marcados por aspectos 

econômicos têm como principal finalidade a geração de lucros. No exercício 

produtivo, as empresas são estabelecidas em um local geográfico, o que induz a 

uma intervenção econômica, social e ambiental no espaço físico ocupado. A 

velocidade com a qual se desenvolveu o processo de industrialização com o uso 

intenso de máquinas e a visão capitalista voraz estimulou a população a 

questionar o posicionamento sustentável, a postura ética e moral e a preocupação 

social e ambiental das empresas. Esses são alguns pontos que podem ser 

relatados nos demonstrativos socioambientais de forma abrangente ou pouco 

transparente (Lima, 2007).  

 

As mudanças são importantes para a melhoria de muitos aspectos da sociedade 

e paralelo à evolução, à modernização e ao aumento da capacidade produtiva em 

escala. As empresas aceleram a interferência no ambiente de atuação, 

produzindo ativos e passivos socioambientais.  

 

2.3.5 Notas finais 

 

Neste subitem procurou-se abordar a contabilidade como geradora de 

informações sociais, que se organiza a fim de demonstrar aspectos quantitativos 

e qualitativos por meio de indicadores sociais. Tais indicadores estão evoluindo 

em seus preceitos, cada qual com a sua prioridade de avaliação. As empresas 

estão procurando se adaptar a um novo contexto de mercado, em que os 

consumidores estão se tornando cada vez mais exigentes. A procura por produtos 

e serviços com baixo preço e a concorrência acirrada impulsionam as empresas a 

se desdobrarem em busca do melhor desempenho, organizando-se para 

conquistar o máximo da produção com a utilização da mínima quantidade 

possível de recursos.  

 

A contabilidade como ciência social aplicada também vem ao longo dos tempos 

se organizando e se adaptando às novas exigências, com uma tendência que 

exige dos profissionais da contabilidade um novo posicionamento perante a 

sociedade. Aspectos éticos, morais e de responsabilidade são vislumbrados como 

aspectos de destaque para que as empresas, por meio da contabilidade, 
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expressem suas ações e deem subsídios para a tomada de decisão. A próxima 

seção abordará a contabilidade como geradora de informação socioambiental, 

além de questões de sustentabilidade e responsabilidade corporativa.  

 

2.4 Contabilidade e informação socioambiental 

 

Neste item é apresentada a contabilidade como gestora de informações 

socioambientais e como as empresas estão se organizando para divulgar essas 

informações. Mostram-se também inferências sobre a sustentabilidade 

empresarial, o ISE elaborado pela BM&FBovespa e estudos que demonstram o 

comportamento das empresas que compõem esse índice. A seção avança 

abordando a RSC e finaliza avaliando o comportamento das informações 

financeiras de natureza socioambientais.  

 

2.4.1 Sustentabilidade e meio ambiente 

 

O ISE é um índice publicado anualmente, que tem como principal objetivo 

“estimular a responsabilidade das corporações”. O método aplicado para 

determinação das empresas que compõem a carteira é desenvolvido pelo Centro 

de Estudos em Sustentabilidade (GVCes) da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o cálculo, 

gestão e transparência do índice são de responsabilidade da Bolsa de Valores 

(BM&FBovespa, 2014b, p, 1). 

 

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das 
empresas listadas na BM&FBovespa sob o aspecto da sustentabilidade 
corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça 
social e governança corporativa. Também amplia o entendimento sobre 
empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os 
em termos de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza do 
produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-
financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas (BM&FBovespa, 
2014b, p. 1). 

 

A Bolsa de Valores é uma instituição que participa, segundo Oliveira et al. (2012), 

da “evolução da consciência ambiental”. Em conjunto com outras instituições, 
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participa do Conselho Deliberativo que desenvolve o ISE. Os autores ressaltam a 

ausência de procedimentos compulsórios para a divulgação das atividades de 

sustentabilidade empresarial e da RSC e afirmam ainda ser conveniente que 

esses aspectos sejam inseparáveis na publicação. 

 

Silva, Rocha, Wienhage e Rausch (2009), por meio da análise das empresas que 

compõem o ISE, encontraram baixa evidenciação de informações ambientais, 

acentuando que empresas listadas nesse índice deveriam ter DCs com maior 

número de informações desse gênero, considerando que a permanência no índice 

requer práticas de sustentabilidade ambiental. Confirmando, Oliveira et al. (2012) 

procederam a estudo de empresas listadas no ISE e constataram que elas não 

atendem ao princípio de divulgação plena (full disclosure). Teixeira, Nossa e 

Funchal (2011) perceberam o ISE como um canal que reflete o comprometimento 

das empresas com a RSC e como esse comportamento reflete em reduzido 

endividamento e risco, contrapondo-se aos achados de Noveline e Krauter (2011), 

para quem o investimento em meio ambiente tem características principiantes.  

 

A sustentabilidade empresarial tem representativa consonância com a questão 

ambiental. Rocha, Nascimento, Silva, Souza e Machado (2011, p. 3) aduzem que 

“as entidades incorporam a questão ambiental, adotando sistemas de gestão 

ambiental e investindo em procedimentos que reduzam os impactos que suas 

atividades causam ao meio ambiente”. A sustentabilidade, porém, pode expandir-

se para um conjunto de ações que evidenciam a preocupação das empresas com 

todas as consequências de suas ações.  

 

A conjuntura sustentabilidade e a preocupação acadêmica sobre questões 

ambientais incentivaram Rocha et al. (2011) a investigar a evolução do disclosure 

ambiental nas organizações que compõem o ISE desde a sua primeira formação. 

Eles argumentam que os investidores estão buscando empresas socialmente 

responsáveis. A análise dos RAs contou com 14 empresas que se mantiveram 

listadas no índice nos anos de 2006, 2008 e 2009, os resultados encontrados 

mostraram que a maioria das empresas analisadas pertence ao setor de energia 

elétrica seguido pelo bancário. As empresas permanecem em algum nível de GC, 

fato que atesta adequação de exigências para composição dos dois setores. Na 
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avaliação dos RAs a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), setor de 

energia elétrica, obteve melhor pontuação. As demais empresas demonstraram-

se culturalmente propícias com tendência ao aumento da evidenciação e de 

práticas de GC, observando-se mais evidenciação nas páginas na internet em 

comparação aos RAs.  

 

No mundo empresarial, a participação das empresas no ISE representa uma 

medida do seu grau de envolvimento com questões de RSC e sustentabilidade. 

Essa importância tem aumentado a retratação em relatórios contábeis de 

informações sobre a sustentabilidade alcançada. Enquanto isso, no meio 

acadêmico o tema ambiental e o nível de evidenciação tem ganhado destaque 

expressivo. A participação no ISE remete a um entendimento de que:  

 

As empresas comprometidas com a responsabilidade social e 
sustentabilidade empresarial buscam participar do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. Este índice mede o 
retorno total de uma carteira teórica composta por ações de empresas 
socialmente responsáveis (Rocha et al., 2011, p. 3). 

 

Estudo realizado por Teixeira et al. (2011) demonstrou a preferência dos 

acionistas por empresas sustentáveis, considerando a expectativa de ganhos em 

longo prazo e a inexpressiva interferência da regulação governamental. Pois a 

sustentabilidade é algo visto como promissor para as empresas que se organizam 

estrategicamente adotando critérios de RSC que ultrapassam o campo da 

filantropia. Para muitas empresas os efeitos das atividades socialmente 

responsáveis refletem positivamente na sociedade que se insere como 

participante indireta das organizações (Rabelo & Silva, 2011). 

 

Oliveira et al. (2012) investigaram o nível de evidenciação de caráter ambiental 

divulgado voluntariamente pelas empresas potencialmente poluidoras que 

compõem o ISE, percebendo que a evidenciação voluntária ou obrigatória é um 

problema que se mantém em empresas no Brasil e exterior. Os autores 

argumentam que o ISE é um índice utilizado de referencial para os investidores 

socialmente responsáveis e que no Brasil não há padronização quanto à 

evidenciação ambiental, o que dificulta a comparação e a credibilidade. Tomando 
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para análise empresas em diferentes níveis e setores potencialmente poluidores, 

detectaram grande evidenciação de políticas ambientais, enquanto impactos dos 

produtos e processos no meio ambiente foram os menos evidenciados. 

Destacaram que a baixa evidenciação de uma empresa pode demonstrar a 

estratégia de não prestar informações socioambientais ou falta de investimentos 

na área ambiental.  

 

A conveniência dos gestores em divulgar ou não as informações ambientais e a 

não recepção das empresas ao princípio do full disclosure ou divulgação plena 

são fatos alinhados à divulgação positiva por conveniência, exibição de fatos 

negativos por meio de dados qualitativos e ausência de auditoria em relatórios 

não numéricos. 

 

Conhecendo as empresas por meio da divulgação, “[...] os investidores procuram 

empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar os 

seus recursos” (BM&FBovespa, 2014a, p. 1). O IBGC (2010) contribuiu com os 

ideais de sustentabilidade e ordenamentos no Código das Melhores Práticas de 

GC para a priorização da longevidade e viabilidade da organização, adotando na 

gestão dos negócios considerações da ordem social e ambiental, buscando 

ferramentas e alinhamento entre a sustentabilidade e a estratégia. 

 

Sampaio e Porte (2013) reconhecem que a sociedade está mais preocupada com 

questões ambientais, o que exige que as empresas prestem mais informações de 

sua atuação na redução de impactos de suas atividades. Tornar essas ações 

públicas é um meio de promover a imagem da empresa frente aos seus 

stakeholders. O relatório de sustentabilidade é importante ferramenta para 

elaborar os três pilares da sustentabilidade: econômico; social e o ambiental, e 

que a dificuldade encontrada no Brasil refere-se à falta de regulamentação dos 

relatórios ambientais, pois o que se encontra são orientações e recomendações.  

 

Sampaio e Porte (2013) compararam informações do relatório de sustentabilidade 

do ano de 2011 da empresa Petróleo do Brasil S/A (PETROBRÁS) do (Brasil) e 

Repsol da (Espanha). A partir de indicadores propostos pelo GRI, pode-se 

perceber que a empresa brasileira apresenta mais adequação aos indicadores 
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avaliados, enquanto a empresa espanhola teve maior número de indicadores que 

não atendem às normas e baixo índice daqueles que atendem aos indicadores, 

contrapondo-se à Petrobrás. Os pontos destacados são de que as duas empresas 

não exibiram informações quantitativas financeiras e que, apesar de na Espanha 

ter legislação específica, a Repsol forneceu informações aquém ao exigido pela 

GRI. Essa situação é explicada pelo fato de o órgão regulamentador permitir que 

a empresa apresente a informação ou justifique a sua ausência. Os autores 

revelaram a inconformidade nos relatórios e ressaltaram a necessidade de que se 

objetive no disclosure completo, incluindo informações negativas além das 

positivas já informadas.  

 

A pesquisa de Oro, Renner e Braun (2013) tratou da relação da receita líquida e 

dos indicadores socioambientais no BS de empresas listadas no ISE no período 

de 2007 a 2010. Constatou-se que esses indicadores se correlacionam 

positivamente com a receita líquida. Os autores observaram que quanto maior a 

receita líquida, menor o número de empresas enquadradas nas faixas estudadas 

e que a maioria das empresas se encontra na região Sudeste. Das empresas 

estudadas e participantes no ISE, a maior participação se dá no setor de utilidade 

pública - 75% da pesquisa, correspondendo a 10 empresas de energia e duas de 

água e saneamento, consideradas empresas de grande porte. A maior 

participação das empresas de energia elétrica é justificada, segundo os autores, 

pela regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que 

obriga à apresentação do Relatório Anual de Sustentabilidade. No destaque do 

estudo estão empresas como CEMIG, COPEL e EDP, com investimentos na área 

de saúde, saneamento, cultura e esporte.  

 

Beuren, Santos, et al. (2013) investigaram as informações prestadas nos RAs das 

empresas do setor elétrico e listadas no ISE no período de 2006 a 2008, por meio 

da análise de conteúdo. Consideraram esse demonstrativo contábil devido ao 

maior volume de evidenciação ambiental e presumindo que empresas listadas no 

ISE fornecem maior número de informações dessa natureza. E destacaram que 

as empresas não divulgaram provisões, passivos e práticas contábeis envolvendo 

itens ambientais. Apreenderam aumento da publicação de informações 

ambientais, porém ainda as consideram insuficientes. 
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As variáveis que influenciam a aderência ao ISE foram objeto de estudo de 

Andrade, Bressan, Iquiapaza e Moreira (2013), que pesquisaram também se essa 

adesão se relaciona ao valor de mercado das empresas. Foram utilizadas 

empresas listadas e não listadas no índice no período de 2006 a 2011. A análise 

voltada para o ISE se justifica, segundo os autores, pelo foco na sustentabilidade 

empresarial e não apenas na sustentabilidade ambiental ou social, contemplando 

também aspectos econômicos e financeiros. Além da classificação setorial 

promovida pela BM&FBovespa, foi utilizada uma classificação de impacto 

ambiental dividida em alto impacto e impacto moderado. Os resultados 

demonstraram que empresas listadas tinham menor valor de mercado, maior 

tamanho e que nível de impacto ambiental e tamanho da empresa são 

condicionantes à listagem no ISE.  

 

Nobre e Ribeiro (2013) investigaram a relação do grau de complexidade cognitiva 

e a sustentabilidade em organizações de seis empresas que publicaram o 

Relatório de Sustentabilidade e o questionário do ISE. As seis empresas 

selecionadas, de no máximo 40 que podem compor o ISE, foram Advanced 

Encryption Algorithm (AES) Tietê, Banco do Brasil, Banco Industrial e Comercial 

S/A. (BIC), Companhia Energética do Ceará (COELCE), Eletropaulo e Natura, o 

que demonstra conforme os autores, que a presença delas no índice representa o 

envolvimento com a sustentabilidade. Os resultados mostraram que as empresas 

possuem estratégias de sustentabilidade, porém se diferenciam em nível e grau. 

Referiram-se à Natura, Banco do Brasil e Eletropaulo como empresas que se 

mantêm continuamente listadas e que, para tanto, ainda é necessária uma 

evolução dos indicadores do ISE. 

 

A distribuição do valor adicionado de empresas pertencentes e não pertencentes 

ao ISE de 2009 a 2011 foi comparada por Mazzioni, Diel, Kruger, Diel e Klann 

(2013), considerando que o ISE é índice que proporciona a comparação de 

aspectos sociais, ambientais, econômicos e financeiros. Os resultados indicaram 

que o governo é o maior participante da distribuição do valor adicionado das 

empresas participantes e não participantes do ISE. Os indicadores de geração de 

riqueza comprovaram que empresas pertencentes ao índice têm desempenho 

inferior ao do grupo não pertencente. 
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Dani, Beck, Santos e Lavard (2013) investigaram a estrutura de propriedade e 

rede de relacionamentos das empresas listadas no ISE no ano de 2010, 

considerando que empresas nesse índice são referências para os investimentos 

socialmente responsáveis e comprometidas com a sustentabilidade e RSC. Os 

autores destacaram nos resultados a maior participação do setor de utilidade 

pública e do segmento de energia elétrica e que todas as empresas pertencem a 

algum nível de GC. Das 30 empresas listadas no ISE, 13 estão no novo mercado, 

o nível de propriedade se relaciona positivamente com o nível de GC, existe 

interdependência da estrutura de propriedade com atividades socialmente 

responsáveis e que essas práticas podem ser adotadas como estratégias 

empresariais.  

 

Holanda, Cardoso, Oliveira e Luca (2012) analisaram se as empresas 

pertencentes ao ISE no período de 2005 a 2010 e concessionárias de serviços 

públicos perceberam igualdade de investimentos em RSC com as empresas não 

concessionárias. Apuraram que as concessionárias têm significativos indicadores 

ambientais, são empresas do setor de energia elétrica e reguladas pela ANEEL, o 

que justifica o maior comprometimento com o meio ambiente, além da maior 

visibilidade por parte da população. 

 

O disclosure ambiental dos RAs de empresas de energia elétrica listadas no ISE 

no período de 2006 a 2008 foi tratado por Gubiani, Santos e Beuren (2012), 

pressupondo o maior nível de evidenciação ambiental das empresas listadas. Das 

quatro categorias analisadas e presentes nos RAs, a Cemig evidenciou três 

categorias e as Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A (CELESC), também três. 

Os autores perceberam a exibição da imagem positiva das empresas por meio de 

prêmios e participações em índices ambientais e certificações como a 

International Organization for Standardization (ISO). Enfatizaram a evidenciação 

de poucas informações que remetessem a uma imagem negativa da empresa, 

como derramamentos e reparos aos danos ambientais, e de categorias negativas 

analisadas quase inexistentes a respeito das práticas contábeis de itens 

ambientais, de seguro ambiental e de ativos ambientais tangíveis e intangíveis. 

Também verificaram a ausência de evidenciação de passivos ambientais e a 

necessidade de melhoria na evidenciação socioambiental, porém constataram 
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aumento ao longo dos anos e que não se pode confirmar a divulgação plena (full 

disclosure). 

 

Melo, Manhães e Macedo (2012) analisaram as empresas participantes do ISE de 

2005 a 2009, considerando-as socialmente responsáveis na percepção da 

geração de impactos financeiros e o reconhecimento da responsabilidade 

socioambiental em comparação com empresas não participantes do índice. Por 

meio de estatística, não registraram diferença entre os dois grupos analisados - 

pertencentes e não pertencentes ao ISE - e ressalvaram que o resultado não 

representa que investimentos socioambientais responsáveis repercutem em 

benefícios financeiros, considerando que as empresas analisadas também são 

listadas em outros índices da BM&FBovespa, o que pode influenciar na obtenção 

de resultados similares. 

 

A relação dos investimentos socioambientais e a inclusão das empresas no ISE 

no período de 2009 a 2010 indicaram que os investimentos socioambientais 

realizados e evidenciados têm indícios do comprometimento com a RSC e 

sustentabilidade (Machado, Macedo, Machado & Siqueira, 2012). 

 

O impacto de longo prazo nos investimentos socioambientais de empresas cujo 

desempenho relaciona-se à sustentabilidade foi avaliado por Claro e Claro (2014) 

no período de 2005 a 2011. Os resultados mostraram que investimento em 

sustentabilidade reflete em desempenho superior ao das empresas que não o 

fazem e que há um círculo vicioso em que empresas que praticam e divulgam 

melhoram as suas práticas no ano subsequente. Os autores recomendam que o 

assunto deva ser tratado de forma estratégica, com alinhamento dos projetos e 

ações com os objetivos estratégicos, o que refletirá, para as empresas, em 

melhores desempenhos.  

 

Turano, Cherman e Franca (2014) propuseram uma análise da sustentabilidade 

sobre a perspectiva da desconexão do discurso e da prática, tendo em vista que 

há muita divulgação pela empresa analisada da temática sustentabilidade. Em 

contrapartida, em outros meios há a discussão da insustentabilidade de suas 

atividades. A análise do relatório de sustentabilidade permitiu observar que há 
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informações vagas e subjetivas, utilização de expressões para valorizar as ações 

positivas e a minimização de impactos negativos, considerado pelos autores 

como discurso parcial e tendencioso para exaltar as informações positivas.  

 

As publicações que trataram de forma conjunta dos assuntos stakeholders e 

sustentabilidade de 1998 a 2011 reportaram que o início da publicação com o 

tema sustentabilidade se deu em 1998 na área internacional e em 2002 na 

nacional. Essas publicações foram analisadas por Szabo, Costa e Ribeiro (2014), 

que conheceram também que o crescimento das mesmas aconteceu a partir de 

2007 e no Brasil ainda é incipiente, sendo pioneiras quanto ao assunto GC.   

 

Cardoso, Luca e Gallon (2014) pesquisaram a reputação corporativa na 

perspectiva da divulgação socioambiental de 37 empresas listadas no ISE do ano 

de 2010, por meio de análise de conteúdo. Notaram que as empresas de 

consumo não cíclico e de utilidade pública possuíam os níveis mais elevados de 

divulgação socioambiental e que informações sociais foram mais evidenciadas 

que as ambientais. Os autores confirmaram que as empresas com melhor 

reputação são as responsáveis por elevado nível de divulgação socioambiental, o 

que cria um incentivo em divulgarem espontaneamente informações dessa 

natureza. Também foi observado que: empresas com melhor reputação 

evidenciam mais informações negativas; que a publicação de informações 

positivas não demonstra transparência; e que a divulgação de informações 

condiciona a boa reputação e a melhores resultados.  

 

Oliveira, Campos, Sehnem e Rossetto (2014) pesquisaram o nível de adesão e o 

volume de publicações dos relatórios de sustentabilidade de 2000 a 2008. Entre 

outros critérios, os autores pesquisaram setores econômicos e participação no 

ISE. Os resultados revelaram maior publicação na Europa, tendo o Brasil obtido 

liderança na América Latina. Dos 67 analisados, 23 eram de empresas de energia 

e esse setor teve distribuição equilibrada em relação às demais variáveis da 

pesquisa. Os setores bancários e bens de consumo elaboraram os relatórios mais 

completos e com forte correspondência às ações negociadas no novo mercado e 

composição do ISE. 
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Oro, Balbinot, Thomé e Lavarda (2014) realizaram estudo verificando os 

indicadores de capital intelectual de natureza socioambiental e as variáveis de 

desempenho econômico e financeiro das empresas listadas no ISE em 2010 e 

2011 do setor de energia elétrica, considerando os quesitos de sustentabilidade 

social e ambiental previstos no ISE. Obteve-se relação entre as variáveis 

econômico-financeiras e de capital intelectual de natureza social e ambiental 

resultante de investimentos que culminam em práticas responsáveis e 

sustentáveis. 

 

As demandas socioambientais que envolvem empresas do setor elétrico foram 

consideradas por Borges e Loureiro (2014), que objetivaram uma investigação 

sobre a interpretação do termo sustentabilidade nos relatórios de sustentabilidade 

do ano de 2010. Verificaram interpretação parcial da extensão da sustentabilidade 

e que no âmbito ambiental é que ocorrem as maiores dificuldades de 

compreensão.  

 

Borges e Borges (2014) investigaram o desempenho institucional de 

sustentabilidade da ANEEL, considerando a maior demanda de energia elétrica, 

as preocupações com as questões ambientais e a segurança energética. Os 

autores basearam-se em quatro categorias na análise: administração pública; 

instituições; desenvolvimento sustentável; e setor elétrico. Registraram que a 

agência possui alto grau de sustentabilidade, porém requer melhorias 

principalmente quanto aos indicadores de gastos públicos com a proteção ao 

meio ambiente e existência de conselhos municipais.  

 

Esta seção apresentou aspectos da sustentabilidade empresarial, de como as 

empresas atentas aos aspectos sociais e ambientais procuram se adequar ao 

ISE, e da BM&FBovespa como organizadora da formulação dos critérios para 

composição e adequação das empresas para que sejam listadas como 

sustentáveis. O subitem seguinte restringe-se à apresentação de como as 

empresas apresentam a responsabilidade social empresarial. 
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2.4.2 Responsabilidade social empresarial 

 

Segundo Rabelo e Silva (2011), no Brasil a difusão do tema responsabilidade 

social aconteceu a partir de 1960, pela Associação dos Dirigentes Cristãos da 

Empresa (ADCE). Ganhou destaque a partir de 1977 com a campanha lançada 

pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), com a 

utilização do BS e da DVA como demonstrativos de explicitação de indicadores de 

natureza social e ambiental (Martins et al., 2012).  

 

O mercado com abrangência territorial e número de consumidores cada vez maior 

está exigindo das empresas um constante posicionamento competitivo. Porém, 

atendendo a requisitos de responsabilidade empresarial que se estende aos 

consumidores e às partes interessadas e envolvidas financeiramente ou 

socialmente, as empresas devem estar atentas à realidade, às causas ambientais 

e sociais e empenhadas no desenvolvimento sustentável, assim a 

responsabilidade social é caracterizada pela preocupação dos efeitos das 

atividades empresariais (Pires & Arrigoni, 2004). Complementando, Lindstaedt e 

Ott (2007) aduzem que os problemas ambientais, a conscientização da sociedade 

e a responsabilidade das empresas têm proporcionado mais exigências quanto à 

transparência das informações das atividades e ações.  

 

Rocha, Camargo, Kneipp, Ávila, Gomes e Madruga (2013) trataram do 

relacionamento entre a gestão ambiental, a responsabilidade social e a integração 

da sustentabilidade na estratégia empresarial e afirmaram que a redução dos 

impactos ambientais dos produtos é um diferencial para a vantagem competitiva 

das empresas. 

 

Lima (2007) assegura que a RSC é uma exigência do mercado e os indicadores 

sociais são ferramentas que possibilitam às empresas se organizarem para 

promover e evidenciar sua gestão. Essa demonstração de pontos socioambientais 

pode produzir benefícios às empresas, com a apresentação de uma boa imagem, 

com uma série de características que abonam a atuação sociorresponsável.  

 

Luca et al. (2012, p. 2) expuseram que:  
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As empresas interessadas em atrair novos investidores e aumentar o nível 
de confiança junto aos mercados, sobretudo aqueles mais exigentes, 
passaram a divulgar informações adicionais acerca da gestão empresarial e 
ações de responsabilidade social e ambiental, indo além das exigências 
legais. 

 

Essa alegação dos autores é desenvolvida tendo em vista que as informações 

voluntárias, de natureza financeira ou não e de natureza social, são não 

parametrizadas, o que prejudica a análise comparativa, tendo como resultado a 

assimetria informacional (Luca et al., 2012). 

 

A temática ambiental, no entendimento de Souza et al. (2010), deve ser tratada 

pelas empresas no âmbito interno e externo. Internamente a empresa deve 

proporcionar investimentos que evitem transtornos ambientais, para o ambiente 

externo ela deve expor, por meio de suas prestações de contas, como alcançar a 

harmonia entre o desenvolvimento econômico e questões ambientais. A gestão 

das atividades sociais tratada de forma racional deve acontecer na dimensão 

interna promovendo atividades que proporcionem melhores condições de trabalho 

e de convivência dos participantes desse ambiente, construindo um ambiente 

organizacional propício ao melhor desempenho das atividades. E na dimensão 

externa, desenvolvendo atividades que promovam o bom relacionamento da 

empresa com a sociedade envolvida por meio de ações de voluntariado e apoio a 

projetos desenvolvidos pela comunidade (Lima, 2007). 

 

O estudo realizado por Silva H. et al. (2009) estabeleceu uma relação entre a 

responsabilidade social e o capital intelectual, adotando a perspectiva de que os 

elementos formadores do capital intelectual são mecanismos que proporcionam a 

gestão da evidenciação de ações vinculadas à RSC. Os autores afirmaram que os 

modelos de evidenciação da RSC, como os utilizados pelo IBASE e o Instituto 

Ethos adotam aspectos intangíveis, estes percebidos como grandes 

representantes do valor de mercado da empresa.  

 

A pesquisa de Silva J. et al. (2009, p. 11) procurou entender a evidenciação do 

capital intelectual de natureza social e ambiental em empresas que realizam 

projetos de RSC, e quais os elementos intangíveis com mais apresentação nos 
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RAs de 39 empresas que integram o programa “Em Boa Companhia” da Bolsa de 

Valores. Essas empresas desenvolvem ações de natureza social, ambiental e 

humana. Os autores relataram que a evidenciação de itens intangíveis tende a 

aumentar o valor de mercado da empresa, pois o capital intelectual representado 

pelo conhecimento se fortifica na era da informação. Os resultados dessa 

pesquisa mostraram itens de natureza social que foram evidenciados quase por 

unanimidade pelas empresas, atitude percebida como sendo de evidenciação 

estratégica. Na análise, os autores perceberam mais divulgação de elementos 

ambientais, a evidenciação é predominante de forma textual e qualitativa e há 

uma perspectiva de convergência de responsabilidade social, capital intelectual, 

vantagem competitiva amparada pelo comprometimento da empresa com 

aspectos sociais e ambientais.  

 

O fornecimento de produtos e serviços de qualidade aos consumidores é 

entendido como uma simples exigência do mercado. Enquanto isso há destaque 

para empresas que atuam de forma socialmente responsável e que desenvolvem 

uma reputação significativa, criando um diferencial de atuação nos setores da 

economia (Oliveira et al., 2006). A relação desenvolvida nas atividades 

empresariais se alonga além de simplesmente comprar e vender, mas consiste no 

relacionamento entre diversos integrantes e os recursos disponíveis. As 

atividades empresariais podem gerar bons resultados para a sociedade, como as 

contribuições econômicas, mas também causar danos ou perdas socioambientais. 

Atuando com atitude sociorresponsável, as empresas podem, de forma voluntária, 

além de gerar recursos econômicos, contribuir promovendo o bem-estar das 

partes interessadas direta ou indiretamente envolvidas. Esses aspectos, que vão 

além das práticas essencialmente empresariais, são entendidos por Calixto 

(2013) como RSC.  

 

Sobre a classificação e entendimento do real significado do que seja a RSC, há 

dificuldades da compreensão e comunicação entre as empresas e partes 

interessadas. A pesquisa realizada por Calixto (2013) sobre a divulgação de 

relatório de sustentabilidade na América Latina relatou que entre os países desse 

grupo o Brasil encontra-se em situação favorável quanto ao desenvolvimento e à 

disseminação da RSC. Os resultados encontrados mostraram que o Brasil é o 
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país com o mais alto nível de diálogo com os stakeholders. Como uma tendência 

à aproximação, também mostrou mais evolução quanto às práticas de GC. A 

ênfase dada na área ambiental é sobre atividades de extração de recursos 

naturais, já na área social são os assuntos trabalhistas e sociais, com ausência de 

questões sobre direitos humanos.  Essa pesquisa proporcionou a conclusão de 

que há pouca evidenciação ambiental, tendo o Brasil obtido destaque entre os 

países da América Latina. As multinacionais são as que mais divulgaram 

informações ambientais e os relatórios anuais e de sustentabilidade são os mais 

utilizados para fornecer informações ambientais.  

 

Costa e Marion (2007, p. 7) opinam que, “devido às exigências do mercado, as 

empresas buscam evidenciar, isto é, tornar clara sua responsabilidade social e 

ambiental”. E que mesmo que não seja possível a evidenciação ambiental nas 

DCs, é desejável que a contabilidade a faça por outros meios, para que satisfaça 

o usuário da informação contábil no processo de tomada de decisão. Porém, os 

autores ressaltaram que a informação prestada em relatório como o da 

administração compromete a confiabilidade, por ser registrada em linguagem 

menos técnica e com subjetivismo, apesar da exigência legal expressa na Lei no 

6.404 (Brasil, 1976).  

 

A responsabilidade socioambiental abrange, conforme exposto por Rabelo e Silva 

(2011), as atividades de alcance à comunidade, parte integrante da organização e 

da sociedade externa, com ações contínuas e progressivas que se destacam 

como fator competitivo que agrega valor aos produtos e serviços e cria um 

relacionamento entre as partes interessadas. Nesse mesmo entendimento, Lima 

(2007, p. 1) salienta que a RSC pressupõe um conjunto de tratados com a 

sociedade que exige nova postura perante aspectos de gestão empresarial. 

 

Especificamente, o movimento pela Responsabilidade Social busca uma 
nova dimensão em termos de relações internas e externas das empresas, 
como postura ética, cumprimento da legislação, transparência em ações, 
respeito ao meio ambiente e ao consumidor e reinvestimento na sociedade, 
extrapolando as fronteiras empresariais clássicas e fazendo com que os 
empresários busquem novos paradigmas em termos de gestão empresarial 
(Lima, 2007, p. 1). 
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Andrade, Goslingb e Jordão (2013) atribuíram os resultados da RSC a um 

conjunto de beneficiários, sem desprezar a lucratividade como forma de gerar 

ganhos no longo prazo e atender à perspectiva das partes interessadas e, ainda, 

possibilitar distribuição dos resultados. Para os autores:  

 

A noção de responsabilidade social empresarial decorre da compreensão de 
que a ação empresarial deve, necessariamente, buscar benefícios para a 
sociedade, propiciar a realização profissional dos empregados, promover 
benefícios para os parceiros e para o meio ambiente e trazer retorno para os 
investidores (Andrade L. et al., 2013, p. 2). 

 

O sucesso econômico das organizações é resultado de políticas e práticas que 

intensificam a relação das empresas com as partes interessadas e ainda 

contribuem para a sua prosperidade. Para atender ao propósito de continuidade, 

“a organização, independentemente do segmento em que atue, do porte que 

tenha, seja este pequeno, médio ou grande, não sobrevive, nos dias atuais, sem 

aplicar conceitos de ética, transparência e responsabilidade social” (Oliveira et al., 

2006, p. 2). 

 

Na percepção de que as empresas sustentáveis se desenvolvem em um espaço 

de tempo aliando aspectos e condições econômicas, sociais e ambientais, 

proporcionando capacitação e melhorias de seus processos, Souza et al. (2010, 

p. 6) afirmam que se “faz necessário vislumbrar a responsabilidade 

socioambiental alinhada ao planejamento estratégico das empresas, uma vez que 

crescer em bases sustentáveis avulta-se como uma promissora alternativa meio.” 

 

Oliveira et al. (2006) propuseram uma discussão teórica sobre a RSC, o conflito 

gerado pela lucratividade e as questões éticas envolvidas. Trataram da visão dos 

stakeholders, em que a empresas devem ser eficientes e lucrativas para atender 

o acionista e/ou sócio. Uma visão mais responsável das empresas defende a 

lucratividade para os acionistas e inclui a percepção do direito e do bem-estar de 

todas as partes envolvidas com as transações da empresa. Nessa abertura de 

entendimento são introduzidos os interesses dos stakeholders.  
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Elevado nível de divulgação de informações de natureza socioambiental pode 

representar mais credibilidade aos stakeholders e representar também 

transparência, ética, responsabilidade e confiabilidade. Fernandes (2012a) 

contribuiu, assegurando que o favorecimento estabelecido pela divulgação de 

informações condiciona as empresas a desenvolverem um diferencial competitivo 

com a apresentação de informações confiáveis e relevantes para a sociedade. O 

crescente nível de divulgação é acompanhado pelo aumento dos estudos que 

envolvem adaptação ao mercado e às exigências do stakeholders. Assim: 

 

Percebe-se um crescimento dos estudos que investigam a relação da 
empresa com o fator ambiental, o que possibilita que (sic) deduzir que as 
mudanças econômicas e financeiras influenciaram as empresas brasileiras a 
se adaptarem ao mercado internacional e às exigências dos shareholders, 
contribuindo para que a empresa buscasse ser mais transparente buscando 
alavancar seu valor no mercado (Fernandes, 2012a, p. 2). 

 

Segundo Souza et al. (2010), a sociedade exige das empresas gestão 

responsável e evidenciação das informações ambientais. 

 

Tais informações ambientais, juntamente com os eventos e transações 
específicos da atividade, necessitam ser devidamente reconhecidas e 
evidenciadas pelas empresas, em face da crescente cobrança da sociedade 
por uma forma de gestão dos recursos aliada a uma conduta 
ambientalmente responsável (Souza et al., 2010, p. 2). 

 

A exigência por maior quantidade de informações e com transparência garantida 

está mais evidente em nossa sociedade, assim como os problemas ambientais 

que se manifestam claramente aos olhos da população. Lindstaedt e Ott (2007) 

relacionaram o agravamento dos problemas ecológicos, conscientização da 

sociedade e a responsabilização das empresas quanto à preservação ambiental 

com o mais alto nível de exigências de transparência e de adoção de um novo 

posicionamento das empresas perante a sociedade.  

 

Considerando as práticas de evidenciação de responsabilidade social sustentadas 

pela contabilidade e divulgadas pela ONU, tem-se a seguinte recomendação 

sobre NEs: 
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Quanto à contabilização, a ONU recomenda que cada organização, de 
acordo com critérios preestabelecidos, pode reconhecer as exigibilidades, de 
forma espontânea ou por imposição da lei. Em situações em que danos 
causados pela organização não sejam de reparação obrigatória em lei, é 
aconselhável que sejam divulgados em Notas Explicativas (Vieira & Faria, 
2007, p. 6).  

 

O assunto RSC foi abordado nesta seção, demonstrando como esse conceito tem 

evoluído ao longo dos tempos no meio acadêmico e como o mercado acionário 

por meio dos acionistas tem requerido das empresas lucratividade acompanhada 

de atitudes responsáveis que gerem valor. O próximo subitem é organizado com o 

objetivo de discutir sobre a evidenciação financeira e informações 

socioambientais. 

 

2.4.3 Evidenciação financeira de informações socioambientais 

 

A contabilidade como instrumento de suporte à tomada de decisão, e 

especificamente a contabilidade ambiental, pode cooperar com a organização das 

informações de interesse dos stakeholders. Costa e Marion (2007) fizeram uma 

crítica quanto à ineficiência da contabilidade em sua forma tradicional de 

contribuir com a evidenciação de informações ambientais e como a contabilidade 

ambiental é suporte à apresentação de elementos no tocante aos assuntos 

ambientais. 

 

Maciel et al. (2009) apresentaram duas correntes de defesa da divulgação de 

informação contábil de natureza social e ambiental. Em uma, a proposta é a 

divulgação em separado das demais informações, e em outra, tem-se defendido a 

inclusão de informações socioambientais no conjunto de informações prestadas 

pela empresa. Há que se ponderar que as informações em conjunto dão uma 

visão geral da empresa, não se desprezando os aspectos socioambientais, e em 

separado tais informações teriam documento apropriado e com ênfase específica. 

 

As empresas estão se adaptando às práticas ambientais de acordo com as 

exigências das partes envolvidas. Esse fato, defendido por Rover et al. (2012), 

tem modificado a forma de gestão da empresa e do disclosure ambiental, com o 

desenvolvimento de atividades acompanhadas de boas práticas de GC.  
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Considerando os desgastes e os efeitos ambientais percebidos na atualidade, 

nota-se a necessidade da construção de atitudes éticas e conceitos de atividades 

socialmente responsáveis por parte das empresas e da sociedade em uma 

relação de busca pelo lucro e utilização de recursos ambientais. No entanto, as 

organizações governamentais são omissas quanto a contribuição para a 

formulação de normas e orientações para o reconhecimento e evidenciação de 

passivos ambientais (Teixeira et al., 2006). 

 

Hendriksen e Van Breda (2012) reconhecem que os problemas sociais, 

notadamente os que evolvem aspectos trabalhistas e os desgastes ambientais, 

abarcando passivos ambientais, têm sua evidenciação evitada, resultado de 

dificuldades de mensuração existentes nas empresas. No entanto, Costa e Marion 

(2007) detectaram serem necessários métodos de mensuração e evidenciação e 

uma estrutura a ser adotada por todas as empresas. Essa ideia é reforçada pela 

adoção da contabilidade ambiental como um tratamento minucioso da 

contabilidade financeira em relatórios específicos ou a apresentação de forma 

adequada nas demonstrações tradicionais. Costa e Marion (2007) defendem que 

a mensuração por meio da contabilidade ambiental trata do patrimônio com 

informações econômicas e financeiras sobre elementos ambientais e que essas 

informações são de interesse do governo com foco macroeconômico, das 

empresas no processo de tomada de decisão e da sociedade como participante 

dos resultados produzidos pela empresa. Também são mencionadas, pelos 

autores, a dificuldade em qualificar os temos utilizados na contabilidade ambiental 

e a divergência entre alguns autores em classificar um item em operacional, 

aquele utilizado basicamente pela empresa, ou ambiental, quando ligado aos 

assuntos ambientais.  

 

A pesquisa de Gesser et al. (2012, p. 1) procurou entender a evidenciação do 

crédito do carbono nas NEs e RAs por meio de análise de conteúdo de 42 

empresas com operações relacionadas a projetos, meios de financiamento e 

mercado. A análise se deu pelos elementos que continham os termos projetos, 

financiamentos e tributação dos créditos de carbono. Os autores abordaram que 

informações sobre o crédito de carbono foram evitadas ou pouco evidenciadas, 

contrariando as recomendações da CVM quanto à apresentação de 
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investimentos, origem e aplicação de recursos. Constatou-se também que não foi 

evidenciado o possível impacto ao meio ambiente e foi demonstrada pouca 

transparência quanto aos prejuízos causados pelas atividades desenvolvidas.  

 

2.4.4 Notas finais 

 

A evidenciação financeira de informações socioambientais, tratada nesta seção, 

encontra algumas adversidades, como: dificuldades comparativas geradas pela 

ausência de padronização; omissão por parte das empresas e tendência a 

publicar informações positivas. As informações socioambientais podem referir-se 

à responsabilidade das empresas para com a sociedade e com o meio no qual 

estão envolvidas, além de informações que repercutirão nas decisões dos 

acionistas e demais partes interessadas no futuro da empresa, quanto aos lucros, 

imagem e geração de ativos ou passivos. A evidenciação de informações 

socioambientais das empresas que compõem o ISE é um instrumento de análise 

relevante, considerando os propósitos diferenciadores de composição desse 

índice e o destaque dado pelas empresas que aderem ao índice como diferencial 

de posicionamento no mercado. O próximo capítulo se limitará a descrever os 

procedimentos metodológicos que servirão de parâmetros para a realização da 

pesquisa pretendida, conforme delimitação articulada neste referencial teórico.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No capítulo anterior, procurou-se apresentar o referencial teórico que circunda 

temas envolvendo a evidenciação de informações financeiras com enfoque 

socioambiental, incluídos aspectos de estratégia, sustentabilidade, RSC e GC. 

Foram assuntos que formaram a teoria e que serviram de base para a escolha da 

metodologia da pesquisa ora descrita. Este capítulo está subdivido nas seções 

que descrevem a metodologia utilizada, a tipologia de pesquisa, a abordagem 

metodológica, o universo e a amostra da pesquisa, os procedimentos de coleta 

dos dados, além da técnica, do modelo, do tratamento e da análise dos dados, 

seguidos das limitações da pesquisa e das formas utilizadas para contorná-las. 

 

3.1 Tipologia de pesquisa e abordagem metodológica 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois tem como objetivo 

proporcionar mais proximidade com o assunto analisado. Quanto aos 

procedimentos técnicos, é de caráter bibliográfico e documental. Este estudo é 

entendido como pesquisa descritiva, pois acaba “[...] servindo mais para 

proporcionar uma nova visão do problema, o que se aproxima das pesquisas 

exploratórias” e são utilizadas pelos pesquisadores sociais preocupados com a 

prática (Gil, 2002, p. 44). 

 

A parte inicial da pesquisa foi constituída de levantamento bibliográfico, com o 

objetivo de aprimorar as ideias. A pesquisa bibliográfica, conforme preleciona Gil 

(2002), constitui-se em material já preparado, como as revistas. Gil acrescenta 

que os livros e as revistas são fontes nobres por natureza. Os resultados de 

publicações periódicas abordam os temas atuais, por representarem fonte de 

consulta e discussão atualizada entre os autores, e indicam os direcionadores de 

pesquisa.  

 

Esta pesquisa caracteriza-se como documental, por utilizar materiais que poderão 

receber tratamento específico de análise que a pesquisa requeira sem, no 

entanto, alterá-los, e é composta de dados secundários coletados pelo autor. E 

caracteriza-se também como ex-post facto, considerando que os dados 
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analisados foram constituídos no passado e o pesquisador não possui qualquer 

controle sobre as variáveis que compõem as unidades de análise (Jick, 1979). 

Outra característica dessa modalidade é a comparabilidade entre as amostras, o 

que não garante ligação entre elas, mas a possibilidade de checagem entre 

demonstrações de empresas diferentes e entre as demonstrações da mesma 

empresa (Gil, 2002). 

 

Marconi e Lakatos (2010) ensinam que o levantamento de dados constitui a fase 

inicial de uma pesquisa científica e pode ser feito por pesquisa documental ou de 

fontes primárias e pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias. A coleta de 

dados para este estudo restringe-se à coleta documental (quanto aos meios) de 

DCs com seleção dos RAs e NEs, entre as demonstrações apresentadas pelas 

empresas e disponibilizadas pela BM&FBovespa por meio da internet. A 

organização dos dados se deu por seleção e organização dos arquivos 

eletrônicos, sendo um arquivo de RA e outro de NEs para cada empresa 

analisada e para cada ano da amostra, que se estende de 2008 a 2013. 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), a execução da pesquisa é composta de cinco 

etapas: coleta de dados; elaboração dos dados; análise e interpretação dos 

dados; representação dos dados; e conclusões. A apreciação dos dados segue 

vários procedimentos, entre os quais a análise documental e de conteúdo. A 

elaboração dos dados perpassa por um processo de seleção para a realização de 

exame minucioso e verificação crítica. A análise baseia-se na interpretação, 

explicação e especificação, sendo que a interpretação dos dados busca dar mais 

significação aos resultados, mostrando o sentido do material apresentado em 

alinhamento ao problema da pesquisa. Na interpretação, devem-se observar 

aspectos importantes para constituir os resultados da pesquisa: construção de 

tipos; modelos; esquemas e ligação com a teoria; consolidando o valor da 

pesquisa por meio da eficácia da análise e da interpretação.  

 

Sobre a representação dos dados, o aspecto mais importante é “[...] ajudar o 

investigador na distinção de diferenças, semelhanças e relações, por meio da 

clareza e destaque que a distribuição lógica e a apresentação gráfica oferecem às 

classificações”. A conclusão “[...] é uma exposição factual sobre o que foi 
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investigado, analisado, interpretado; é uma síntese comentada das ideias 

essenciais e dos principais resultados obtidos, explicitados com precisão e 

clareza” (Marconi & Lakatos, 2010, p. 155). 

 

Esta pesquisa se assegura nos RAs e NEs dos anos de 2008 a 2013. Esses 

documentos podem ser entendidos como uma publicação administrativa que cabe 

cuidados específicos em sua análise, por considerar que têm menos 

fidedignidade do que os documentos padronizados. Pode transparecer a imagem 

da empresa ou do administrador, sendo, portanto necessários cuidados no estudo 

do teor de tais publicações. Essa consideração se faz pertinente, pois os RAs e 

NEs são elaborados por empresas com ideais diferentes de publicação e em 

espaços temporais distintos. Esse tipo de documento é elaborado pelas 

empresas, com acesso em seus sites, por meio da BM&FBovespa e CVM, para 

empresas de capital aberto e com ações na Bolsa de Valores de São Paulo.   

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa é de natureza qualitativa, adotando-se 

instrumentos quantitativos, com predominância da primeira sobre a segunda. Isso 

porque são identificadas e selecionadas de forma preliminar as sentenças que 

contenham termos que possuam relação com o tema ISE, social e ambiental e, na 

sequência, são submetidas à análise de conteúdo e posteriormente tratadas 

quantitativamente. A abordagem quantitativa permite tratar estatisticamente os 

dados coletados, o que proporciona uma análise sem interferências das 

interpretações do investigador. O tratamento qualitativo proporciona a análise de 

conteúdo do objeto de estudo por meio de interpretação, o que contribui para a 

percepção do contexto expresso nas sentenças (Collis & Hussey, 2005). 

 

O tratamento dispensado aos dados coletados se deu pela análise de conteúdo 

que, segundo Bardin (2011, p. 15), é “um conjunto de instrumentos metodológicos 

cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. Esse método é formado 

por “[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”, além de ser empregado com o objetivo de superar a incerteza a 

partir de uma leitura válida e de promover o seu enriquecimento, buscar 
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esclarecimentos de elementos e descrição de mecanismos. De acordo com Collis 

e Hussey (2005), a análise de conteúdo possui uma formalidade para a análise de 

dados qualitativos, sendo também uma possibilidade de pesquisar dados não 

quantitativos e obter uma representação numérica com critérios e unidades de 

análises desenvolvidas pelo pesquisador. 

 

Sobre a análise de conteúdo, Jordão, Souza, Gonçalves e Lara (2009, p. 6) 

expressaram que “a análise de conteúdo consiste num conjunto de técnicas 

usadas para investigar o significado das mensagens das comunicações 

linguísticas". Jordão e Souza (2012, p. 62) complementam que “tal análise auxilia 

a realização de ligações entre a situação analisada e as manifestações da 

superfície discursiva, por meio de operações de desmembramento e classificação 

semânticas, sintáticas e lógicas”. Nossa (2002, pp. 175-177) contribui, afirmando 

que “a análise de conteúdo é uma das várias técnicas de pesquisa que podem ser 

usadas na análise de textos” e relata uma percepção de “evolução na aplicação 

da análise de conteúdo ao longo dos últimos anos, principalmente no que se 

refere ao esquema de classificação”. Registra-se a pouca utilização da análise de 

conteúdo na pesquisa contábil, mas reconhece a sua utilização no tratamento do 

disclosure ambiental e social, deparando-se com esse método na literatura de 

contabilidade ambiental. 

 

3.2 Universo e amostra de pesquisa 

 

O universo utilizado nesta pesquisa é estabelecido por empresas de capital aberto 

com ações negociadas na BM&FBovespa, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 
Quantidade de Empresas Listadas na BM&FBovespa 

Ano Quantidade 

2008 432 

2009 437 

2010 540 

2011 557 

2012 545 

2013 536 

Total 3.047 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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A Tabela 1 mostra que o total de empresas listadas entre os anos de 2008 a 2013 

foi de 3.047, com quantidade mínima de 432 em 2008 e máxima de 557 empresas 

em 2011, sendo 437 empresas listadas em 2009, 540 empresas listadas em 

2010, 545 empresas em 2012 e 536 empresas em 2013. 

 

A Figura 1 contém o nome resumido, de acordo com o proposto pelo pregão da 

Bolsa de Valores de São Paulo das empresas listadas e pertencente ao ISE de 

2008 a 2013, este é nome usado no pregão para identificação pelos acionistas. O 

menor número da listagem se deu no ano de 2009 com 30 empresas e o maior 

número em 2011 e 2012 com 38 empresas. 

 

Ano 2008 2009 2010 

Abertura 03/12/2007 01/12/2008 01/12/2009 

Quantidade 32 Empresas 30 Empresas 34 Empresas 

1 AES TIETE AES TIETE AES TIETE 

2 AM INOX BR BRADESCO BRADESCO 

3 ARACRUZ BRASIL BRASIL 

4 BRADESCO BRASKEM BRASKEM 

5 BRASIL CELESC BRF FOODS 

6 BRASKEM CEMIG CEMIG 

7 CCR RODOVIAS CESP CESP 

8 CEMIG COELCE COELCE 

9 CESP CPFL ENERGIA COPEL 

10 COELCE DASA CPFL ENERGIA 

11 COPEL DURATEX DASA 

12 CPFL ENERGIA ELETROBRAS DURATEX 

13 DASA ELETROPAULO ELETROBRAS 

14 ELETROBRAS EMBRAER ELETROPAULO 

15 ELETROPAULO ENERGIAS BR EMBRAER 

16 EMBRAER GERDAU ENERGIAS BR 

17 ENERGIAS BR GERDAU MET EVEN 

18 GERDAU ITAUBANCO FIBRIA 

19 GERDAU MET LIGHT S/A GERDAU 

20 IOCHP-MAXION NATURA GERDAU MET 

21 ITAUBANCO ODONTOPREV INDS ROMI 

22 LIGHT S/A PERDIGAO S/A ITAUSA 

23 NATURA SABESP ITAUUNIBANCO 

24 PERDIGAO S/A SADIA S/A LIGHT S/A 

25 PETROBRAS SUZANO PAPEL NATURA 

26 SABESP TELEMAR REDECARD 

27 SADIA S/A TIM PART S/A SABESP 

28 SUZANO PAPEL TRACTEBEL SUL AMERICA 

  Figura 1: Carteiras: Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – Abertura – continua. 



 103

Ano 2008 2009 2010 

Abertura 03/12/2007 01/12/2008 01/12/2009 

Quantidade 32 Empresas 30 Empresas 34 Empresas 

29 SUZANO PETRO UNIBANCO SUZANO PAPEL 

30 TRACTEBEL V C P TELEMAR 

31 V C P - TIM PART S/A 

32 WEG - TRACTEBEL 

33 - - USIMINAS 

34 - - VIVO 
- - - - 

Ano 2011 2012 2013 

Abertura 03/01/2011 02/01/2012 07/01/2013 

Quantidade 38 Empresas 38 Empresas 37 Empresas 

1 AES TIETE AES TIETE AES TIETE 

2 ANHANGUERA ANHANGUERA BICBANCO 

3 BIC BANCO BIC BANCO BRADESCO 

4 BRADESCO BRADESCO BRASIL 

5 BRASIL BRASIL BRASKEM 

6 BRASKEM BRASKEM BRF FOODS 

7 BRF FOODS BRF FOODS CCR AS 

8 CEMIG CCR SA CEMIG 

9 CESP CEMIG CESP 

10 COELCE CESP COELCE 

11 COPASA COELCE COPASA 

12 COPEL COPASA COPEL 

13 CPFL ENERGIA COPEL CPFL ENERGIA 

14 DURATEX CPFL ENERGIA DURATEX 

15 ELETROBRAS DURATEX ECORODOVIAS 

16 ELETROPAULO ECORODOVIAS ELETROBRAS 

17 EMBRAER ELETROBRAS ELETROPAULO 

18 ENERGIAS BR ELETROPAULO ENERGIAS BR 

19 EVEN EMBRAER EVEN 

20 FIBRIA ENERGIAS BR FIBRIA 

21 GERDAU EVEN GERDAU 

22 GERDAU MET FIBRIA GERDAU MET 

23 INDS ROMI GERDAU ITAUSA 

24 ITAUSA GERDAU MET ITAUUNIBANCO 

25 ITAUUNIBANCO ITAUSA LIGHT S/A 

26 LIGHT S/A ITAUUNIBANCO NATURA 

27 NATURA LIGHT S/A SABESP 

28 REDECARD NATURA SANTANDER BR 

29 SABESP REDECARD SUL AMERICA 

30 SANTANDER BR SABESP SUZANO PAPEL 

31 SUL AMERICA SANTANDER BR TELEFONICA BRASIL 

32 SUZANO PAPEL SUL AMERICA TELEMAR 

33 TELEMAR SUZANO PAPEL TIM PART S/A 

34 TIM PART S/A TELEMAR TRACTEBEL 

35 TRACTEBEL TIM PART S/A ULTRAPAR 

  Figura 1: Carteiras: Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – Abertura – continua. 
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Ano 2008 2009 2010 

Abertura 03/12/2007 01/12/2008 01/12/2009 

Quantidade 32 Empresas 30 Empresas 34 Empresas 

36 ULTRAPAR TRACTEBEL VALE 

37 VALE ULTRAPAR WEG 

38 VIVO VALE - 

  Figura 1: Carteiras: Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – Abertura – conclui. 
  Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A Figura 1 mostra as empresas participantes do ISE com o nome apresentado no 

pregão. Essa amostra é composta por 209 empresas que participaram do índice 

de 2008 a 2013. Do universo se estabelece como foco da pesquisa e 

considerando o tema central a evidenciação socioambiental, a amostra é 

composta de empresas que compõem o ISE, pois o desempenho dessas 

empresas é medido “[...] sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada 

em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança 

corporativa” (BM&FBovespa, 2014a, p. 1). 

 

A escolha das empresas listadas no ISE fundamenta-se em uma amostra não 

probabilística, sendo, portanto intencional, considerando que o escopo desta 

pesquisa possui alinhamento aos critérios adotados pela BM&FBovespa na 

seleção das empresas para compor o índice. E justifica a intenção de pesquisar 

empresas que apresentam um comportamento ou que se ajustam para, assim, 

participarem de um índice que avalia níveis de sustentabilidade, equidade, 

transparência, desempenho empresarial, abordando também questões de 

natureza econômico-financeira, estratégica, social e ambiental. 

 

A amostra deste estudo é composta de empresas que compõem o ISE entre os 

anos de 2008 a 2013, totalizando 418 demonstrações, sendo 209 NEs e 209 RAs 

apresentados no decorrer desses anos, considerando que a formação do ISE se 

dá por repetições, novas adesões e desligamentos de algumas empresas. 

 

Na Tabela 2 é relacionada a data de publicação, seguida da quantidade de 

empresas pertencentes à carteira do ISE registrada pela bolsa de valores. 
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Tabela 2 
Quantidade de empresas listadas no ISE 

Data da Publicação Quantidade 

03/12/2007 32 

01/12/2008 30 

01/12/2009 34 

03/01/2011 38 

02/01/2012 38 

07/01/2013 37 

Total 209 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Pelos dados da Tabela 2 percebe-se que as publicações ocorreram no mês de 

dezembro, entre os anos de 2007 e 2009, e no mês de janeiro, entre 2011 e 2013. 

Para possibilitar a confrontação do ISE com as publicações das DCs pela 

BM&FBovespa, foram utilizados as NEs e os RAs dos anos de 2008 a 2013 

correspondentes à vigência e permanência das empresas no ISE, totalizando 209 

participações no período selecionado. 

 

A Tabela 3 traz a quantidade de empresas disponíveis para consulta. 

 

Tabela 3 
Quantidade de empresas listadas no ISE e disponíveis para consulta 

Data da Publicação Quantidade 

03/12/2007 31 

01/12/2008 29 

01/12/2009 33 

03/01/2011 36 

02/01/2012 36 

07/01/2013 37 

Total 202 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 3 vê-se redução de sete empresas na comparação com a Tabela 1, 

resultado do fechamento do capital das empresas AM INOX BR, Anhanguera, 

Redecard e pela fusão da Sadia S/A com a Perdigão S/A, o que não prejudica a 

pesquisa, tendo em vista que permaneceram 202 empresas na amostra. O ano de 

2010, não relacionado na tabela, não representa uma ausência, mas apenas uma 

mudança na data de publicação, que até 2009 ocorria em dezembro e a partir de 

2011 passou a acontecer nos meses de janeiro. 
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Com o propósito de verificar o nível de evidenciação socioambiental por setor, 

subsetor e segmento econômico de atuação, observa-se a classificação 

constituída pela BM&FBovespa, conforme apresentado na Figura 2. 

 
Setor Subsetor Segmento 

Bens Industriais Comércio Material de Transporte 

 Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos 

 Máquinas e Equipamentos Armas e Munições 

  Máq. e Equip. Construção e Agrícolas 

  Máq. e Equip. Hospitalares 

  Máq. e Equip. Industriais 

  Motores. Compressores e Outros 
 Material de Transporte Material Aeronáutico e de Defesa 

  Material Ferroviário 

  Material Rodoviário 

 Serviços Serviços Diversos 

Construção e Construção e Engenharia Construção Civil 

Transporte  Construção Pesada 

  Engenharia Consultiva 

  Intermediação Imobiliária 

  Materiais de Construção 

  Serviços Diversos 

 Transporte Exploração de Rodovias 

  Serviços de Apoio e Armazenagem 

  Transporte Aéreo 

  Transporte Ferroviário 

  Transporte Hidroviário 

  Transporte Rodoviário 

Consumo Cíclico Comércio Eletrodomésticos 

  Produtos Diversos 

  Tecidos. Vestuário e Calçados 

 Diversos Aluguel de carros 

  Programas de Fidelização 

  Serviços Educacionais 

 Hotéis e Restaurantes Hotelaria 

  Restaurante e Similares 

 Mídia Jornais. Livros e Revistas 

  Produção e difusão de filmes e programas 

  Publicidade e Propaganda 

 Tecidos. Vestuário e Calçados Acessórios 

  Calçados 

  Fios e Tecidos 

  Vestuário 

 Utilidades Domésticas Eletrodomésticos 

  
Móveis 
Utensílios Domésticos 

Figura 2: Divisão - setor, subsetor e segmento segundo critérios da BM&FBovespa – continua. 
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Setor Subsetor Segmento 

 Viagens e Lazer Bicicletas 

  Brinquedos e Jogos 

  Parques de Diversão 

  Produção de Eventos e Shows 

  Viagens e Turismo 

Consumo não Cíclico Agropecuária Agricultura 

 Alimentos Processados Açúcar e Álcool 

  Alimentos Diversos 

  Café 

  Carnes e Derivados 

  Grãos e Derivados 

  Laticínios 

 Bebidas Cervejas e Refrigerantes 

 Comércio e Distribuição Alimentos 

  Medicamentos 

 Diversos Produtos Diversos 

 Fumo Cigarros e Fumo 

 Prod. uso Pessoal e Limpeza Produtos de Limpeza 

  Produtos de Uso Pessoal 

 Saúde Medicamentos e Outros Produtos 

  Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 

Financeiro e Outros Exploração de Imóveis Exploração de Imóveis 

 Holdings Diversificadas Holdings Diversificadas 

 Intermediários Financeiros Bancos 

  Outros Intermediários Financeiros 

  Soc. Arrendamento Mercantil 

  Soc. Crédito e Financiamento 

 Outros Outros 

 Previdência e Seguros Corretoras de Seguros 

  Seguradoras 

 
Securitizadoras de 
Recebíveis 

Securitizadoras de Recebíveis 

 Serviços Financ. Diversos Gestão de Recursos e Investimentos 

  Serviços Financeiros Diversos 

Materiais Básicos Embalagens Embalagens 

 Madeira e Papel Madeira 

  Papel e Celulose 

 Materiais Diversos Materiais Diversos 

 Mineração Minerais Metálicos 

  Minerais Não Metálicos 

 Químicos Fertilizantes e Defensivos 

  Petroquímicos 

  Químicos Diversos 

 Siderurgia e Metalurgia Artefatos de Cobre 

  Artefatos de Ferro e Aço 

  Siderurgia 

Figura 2: Divisão - setor, subsetor e segmento segundo critérios da BM&FBovespa – continua. 
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Setor Subsetor Segmento 

Bens Industriais Comércio Material de Transporte 

Petróleo. Gás e 
Biocombustíveis 

Petróleo. Gás e 
Biocombustíveis 

Equipamentos e Serviços 

  Exploração e/ou Refino 

Tecnologia da 
Informação 

Computadores e 
Equipamentos 

Computadores e Equipamentos 

 Programas e Serviços Programas e Serviços 

Telecomunicações Telefonia Fixa Telefonia Fixa 

 Telefonia Móvel Telefonia móvel 

Utilidade Pública Água e Saneamento Água e Saneamento 

 Energia Elétrica Energia Elétrica 

 Gás Gás 

Figura 2: Divisão - setor, subsetor e segmento segundo critérios da BM&FBovespa - conclui. 
Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
 

A Figura 2 ressalta a divisão proposta pela BM&FBovespa, que identifica as 

atividades desempenhadas pelas empresas, em 10 setores subdivididos em 43 

subsetores e 95 segmentos. 

 

A disposição da amostra com a classificação adotada pela BM&FBovespa quanto 

ao setor, subsetor e segmento é exibida na Figura 3. 

 

Nome de 
Pregão 

Razão Social Setor Subsetor Segmento 

AES TIETE AES TIETE S/A. Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

AM INOX BR 
ARCELORMITTAL 
INOX BRASIL S/A. 

Materiais Básicos 
Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia 

ANHANGUERA 
ANHANGUERA 
EDUCACIONAL 

PARTICIPAÇÕES S/A.
Consumo Cíclico Diversos 

Serviços 
Educacionais 

ARACRUZ 
FIBRIA CELULOSE 

S/A. 
Materiais Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose 

BIC BANCO 
BCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL S/A. 
Financeiro e 

Outros 
Intermediários 

Financeiros 
Bancos 

BRADESCO 
BCO BRADESCO 

S/A. 
Financeiro e 

Outros 
Intermediários 

Financeiros 
Bancos 

BRASIL BCO BRASIL S/A. 
Financeiro e 

Outros 
Intermediários 

Financeiros 
Bancos 

BRASKEM BRASKEM S. A. Materiais Básicos Químicos Petroquímicos 

BRF FOODS BRF S/A. 
Consumo não 

Cíclico 
Alimentos 

Processados 
Carnes e 
Derivados 

CCR 
RODOVIAS 

COMPANHIA DE 
CONCESSÕES 
RODOVIÁRIAS 

Construção e 
Transporte 

Transporte 
Exploração de 

Rodovias 

CCR SA CCR S/A. 
Construção e 
Transporte 

Transporte 
Exploração de 

Rodovias 
  Figura 3: Empresas participantes do ISE e respectivos setores, subsetores e segmentos – continua. 
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Nome de 
Pregão 

Razão Social Setor Subsetor Segmento 

CELESC 
CENTRAIS ELET DE 
SANTA CATARINA 

S/A. 
Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

CEMIG 
CIA ENERGETICA 

DE MINAS GERAIS - 
CEMIG 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

CESP 
CESP - CIA 

ENERGETICA DE 
SAO PAULO 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

COELCE 
CIA ENERGETICA 

DO CEARA - 
COELCE 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

COPASA 
CIA SANEAMENTO 
DE MINAS GERAIS-

COPASA MG 
Utilidade Pública 

Água e 
Saneamento 

Água e 
Saneamento 

COPEL 
CIA PARANAENSE 

DE ENERGIA - 
COPEL 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

CPFL ENERGIA CPFL ENERGIA S/A. Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

DASA 
DIAGNOSTICOS DA 

AMERICA S/A. 
Consumo não 

Cíclico 
Saúde 

Serv.Méd.Hospit. 
Análises e 

Diagnósticos 
DURATEX DURATEX S/A. Materiais Básicos Madeira e Papel Madeira 

ECORODOVIAS 
ECORODOVIAS 

INFRAESTRUTURA 
E LOGÍSTICA S/A. 

Construção e 
Transporte 

Transporte 
Exploração de 

Rodovias 

ELETROBRÁS 
CENTRAIS ELET 

BRAS S/A. - 
ELETROBRAS 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

ELETROPAULO 
ELETROPAULO 
METROP. ELET. 
SAO PAULO S/A. 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

EMBRAER EMBRAER S/A. Bens Industriais 
Material de 
Transporte 

Material 
Aeronáutico e de 

Defesa 

ENERGIAS BR 
EDP - ENERGIAS 
DO BRASIL S/A. 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

EVEN 

EVEN 
CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA 

S/A. 

Construção e 
Transporte 

Construção e 
Engenharia 

Construção Civil 

FIBRIA 
FIBRIA CELULOSE 

S/A. 
Materiais Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose 

GERDAU GERDAU S/A. Materiais Básicos 
Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia 

GERDAU MET. 
METALURGICA 
GERDAU S/A. 

Materiais Básicos 
Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia 

INDS ROMI 
INDÚSTRIAS ROMI 

S/A. 
Bens Industriais 

Máquinas e 
Equipamentos 

Máq. e Equip. 
Industriais 

IOCHP-
MAXION 

IOCHPE MAXION 
S/A. 

Bens Industriais 
Material de 
Transporte 

Material 
Rodoviário 

ITAUBANCO 
ITAUSA 

INVESTIMENTOS 
ITAU S/A. 

Financeiro e 
Outros 

Intermediários 
Financeiros 

Bancos 

  Figura 3: Empresas participantes do ISE e respectivos setores, subsetores e segmentos - continua 
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Nome de 
Pregão 

Razão Social Setor Subsetor Segmento 

ITAUSA 
ITAUSA 

INVESTIMENTOS 
ITAU S/A. 

Financeiro e 
Outros 

Intermediários 
Financeiros 

Bancos 

ITAUUNIBANCO 
ITAU UNIBANCO 
HOLDING S/A. 

Financeiro e 
Outros 

Intermediários 
Financeiros 

Bancos 

LIGHT S/A LIGHT S/A. Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

NATURA 
NATURA 

COSMETICOS S/A. 
Consumo não 

Cíclico 

Produtos de Uso 
Pessoal e de 

Limpeza 

Produtos de Uso 
Pessoal e de 

Limpeza 

ODONTOPREV ODONTOPREV S/A. 
Consumo não 

Cíclico 
Saúde 

Serv.Méd.Hospit. 
Análises e 

Diagnósticos 

PERDIGÃO S/A BRF S/A. 
Consumo não 

Cíclico 
Alimentos 

Processados 
Carnes e 
Derivados 

PETROBRÁS 
PETROLEO 

BRASILEIRO S/A. 
PETROBRAS 

Petróleo. Gás e 
Biocombustíveis 

Petróleo. Gás e 
Biocombustíveis 

Exploração e/ou 
Refino 

REDECARD REDE SA 
Financeiro e 

Outros 
Intermediários 

Financeiros 

Outros 
Intermediários 

Financeiros 

SABESP 
CIA SANEAMENTO 
BASICO EST SAO 

PAULO 
Utilidade Pública 

Água e 
Saneamento 

Água e 
Saneamento 

SADIA S/A BRF S/A. 
Consumo não 

Cíclico 
Alimentos 

Processados 
Carnes e 
Derivados 

SANTANDER 
BR 

BCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. 

Financeiro e 
Outros 

Intermediários 
Financeiros 

Bancos 

SUL AMÉRICA SUL AMERICA S/A. 
Financeiro e 

Outros 
Previdência e 

Seguros 
Seguradoras 

SUZANO 
PAPEL 

SUZANO PAPEL E 
CELULOSE S/A. 

Materiais Básicos Madeira e Papel Madeira e Papel 

SUZANO 
PETRO 

SUZANO HOLDING 
S/A. 

Materiais Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose 

TELEF BRASIL 
TELEFÔNICA 
BRASIL S.A 

Telecomunicações Telefonia Fixa Telefonia Fixa 

TELEMAR 
PART. 

TELEMAR 
PARTICIPACÕES 

S/A. 
Telecomunicações Telefonia Fixa Telefonia Fixa 

TIM PART. S/A 
TIM 

PARTICIPACÕES 
S/A. 

Telecomunicações Telefonia Móvel Telefonia Móvel 

TRACTEBEL 
TRACTEBEL 

ENERGIA S/A. 
Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 

ULTRAPAR 
ULTRAPAR 

PARTICIPACÕES 
S/A. 

Financeiro e 
Outros 

Holdings 
Diversificadas 

Holdings 
Diversificadas 

UNIBANCO 
ITAUSA 

INVESTIMENTOS 
ITAU S/A. 

Financeiro e 
Outros 

Intermediários 
Financeiros 

Bancos 

USIMINAS 
USINAS SID DE 
MINAS GERAIS 
S/A.-USIMINAS 

Materiais Básicos 
Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia 

V C P 
FIBRIA CELULOSE 

S/A. 
Materiais Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose 

  Figura 3: Empresas participantes do ISE e respectivos setores, subsetores e segmentos - continua. 
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Nome de 
Pregão 

Razão Social Setor Subsetor Segmento 

VALE VALE S/A. Materiais Básicos Mineração 
Minerais 
Metálicos 

VIVO 
TELEFÔNICA 
BRASIL S.A 

Telecomunicações Telefonia Fixa Telefonia Fixa 

WEG WEG S/A. Bens Industriais 
Máquinas e 

Equipamentos 

Motores. 
Compressores e 

Outros 
   Figura 3: Empresas participantes do ISE e respectivos setores, subsetores e segmentos - conclui. 
   Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A lista das empresas na Figura 3 se dá por nome de pregão com a 

correspondente identificação da razão social, setor, subsetor e segmento de 

atuação. 

 

3.3 Coleta dos dados 

 

A coleta de dados concretizou-se por meio do sistema de busca do site da 

BM&FBovespa, pelo link de empresas listadas. Essa busca foi definida pela 

listagem de empresas que compuseram o ISE nos anos de 2008 a 2013 e com a 

correspondente data de publicação de 2007 a 2013. Entre as DCs 

disponibilizadas pelas empresas, selecionaram-se as NEs e RAs, das quais foram 

analisados os dados referentes às informações socioambientais e sobre o ISE, 

evidenciados nesses relatórios.  

 

Para proceder à pesquisa qualitativa por meio da análise do conteúdo das 

publicações das empresas listadas no ISE de 2008 a 2013, observaram-se as três 

fases do método, conforme proposto por Bardin (2011): pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A pré-análise - 

primeira fase da análise de conteúdo - é um momento que possibilita a 

organização e o entendimento dos documentos disponíveis para análise, 

compreendendo a estrutura e como está disposto o texto e tem por objetivo a 

organização. A segunda fase da análise de conteúdo compreende a exploração 

do material, que nesta pesquisa se limita aos RAs e NEs de 2008 a 2013 e 

consiste em operações de busca, identificação dos termos selecionados e análise 

do conteúdo das sentenças. A terceira fase corresponde ao momento de 

compreender os significados contidos nos resultados e classificá-los além do uso 
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de estatística simples, que permite estabelecer tabelas de resultados que 

possibilitam a condensação das informações colhidas pela análise. 

 

A Figura 4 disponibiliza os critérios ou parâmetros utilizados para a realização 

desta pesquisa. 

 

Autor/Entidade 
Critério/ 

Parâmetro 
Descrição 

BM&FBovespa 
(2014a) adaptado 

Termos ISE 
Eficiência Econômica; Equilíbrio Ambiental; Governança 
Corporativa; Índice de Sustentabilidade Empresarial; 
Justiça Social e Sustentabilidade Corporativa. 

Faria e Pereira 
(2009) 

Termos 
Socioambientais 

Ambiental (is); Desenvolvimento Sustentável; Meio 
ambiente; Responsabilidade; Social (is); Socioambiental 
(is) e Sustentabilidade. 

Fernandes (2012a; 
2012b) adaptado 

Natureza da 
Evidenciação 

Positiva; Negativa e Neutra. 

Nossa (2002) 
adaptado 

Tipo de 
Evidenciação 

Declarativo; Quantitativo Não Monetário; Quantitativo 
Monetário; Quantitativo Monetário e Não Monetário e 
Nenhuma Informação. 

Souza et al. (2010) 
adaptado 

Localização Relatórios da Administração e Notas Explicativas 

Figura 4: Critérios e parâmetros para análise. 
Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizados, conforme a Figura 4 e 

como unidade de análise, as sentenças ou frases que continham: eficiência 

econômica; equilíbrio ambiental; GC; ISE; justiça social e sustentabilidade 

corporativa, que são os termos elencados e utilizados pela BM&FBovespa como 

critério de seleção das empresas para participarem do ISE. Também foram 

usados os termos propostos por Faria e Pereira (2009), que condizem a uma 

inferência de situações socioambientais que podem ser relatados pelas empresas 

empregando-se na busca sentenças ou frases que continham: ambiental (is); 

desenvolvimento sustentável; meio ambiente; responsabilidade(s) social (is); 

socioambiental (is) e sustentabilidade.  

 

Esses dois grupos de termos foram classificados pela natureza da evidenciação 

em positivos e negativos, de acordo com a proposta de Fernandes (2012a; 

2012b). E adicionalmente adotou-se a classificação neutra para as situações não 

possíveis de serem classificadas em positivas ou negativas. Para a análise de 

conteúdo foi proposta a classificação do nível de evidenciação socioambiental em 
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consonância com a pesquisa desenvolvida por Nossa (2002), que tratou do tipo 

de evidenciação, o qual pode entendido como evidenciação:  

 

i. declarativa, quando a informação qualitativa é descrita e expressa em 

termos exclusivamente descritivos;  

ii. quantitativa não monetária, quando a informação quantitativa é descrita e 

expressa em números de natureza não financeira;  

iii. quantitativa monetária, quando a informação quantitativa é descrita e 

expressa em números de natureza financeira;  

iv. quantitativa monetária e não monetária, quando a informação quantitativa é 

descrita e expressa em números de natureza financeira e em números de 

natureza não financeira; 

v. nenhuma informação, quando o texto analisado não reproduz uma 

informação de acordo com os critérios anteriores, pois o tipo de 

evidenciação é a maneira pela qual a informação é apresentada nos 

relatórios.  

 

A Figura 5 apresenta exemplos de sentenças para a classificação do tipo de 

evidenciação. 

 

Nº Tipo de Evidenciação Sentença 

i Declarativo 
É a instituição líder dos conglomerados financeiro e 
econômico-financeiro perante o Banco Central (Santander, RS 
2008). 

ii Quantitativo Não Monetário 

Possui 60 unidades industriais no Brasil e três no exterior 
(Argentina, Inglaterra e Holanda), exporta para mais de 110 
países e seu portfólio reúne mais de 3.000 itens (BRF – Brasil 
Foods, RS 2009). 

iii Quantitativo Monetário 
As vendas na região alcançaram o recorde de US$ 2,9 
bilhões, gerando líquido de US$ 475 milhões (Alcoa, RS 
2008). 

iv 
Quantitativo Monetário e 

Não Monetário 

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o capital social 
autorizado da Companhia é de R$ 4.600.000,00 sendo 
2.384ações ordinárias e 2.216 ações preferenciais. 

v Nenhuma Informação Recomposição de danos ambientais. 

Figura 5: Exemplificação do tipo de evidenciação. 
Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A Figura 5 apresenta exemplos de como foi conduzida a análise realizada, 

considerando-se o tipo de evidenciação proposto por Nossa (2002) para 
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classificação dos termos em: declarativo; quantitativo não monetário; quantitativo 

monetário; quantitativo monetário e não monetário; e nenhuma informação. 

Considerou-se o radical das palavras para que se pudessem incluir nas seleções 

as variações das palavras, mas sem prejudicar o seu sentido, como, por exemplo, 

as variações de singular e plural de: social e sociais; ambiental e ambientais; 

socioambiental e socioambientais. Adicionalmente, o nível de evidenciação foi 

analisado tendo em vista a localização das sentenças entre as NEs e RAs, 

seguindo a proposta de Souza et al. (2010). 

 

O desenvolvimento da pesquisa se deu por meio de análise de conteúdo, o que 

possibilitou classificar as informações de natureza social e ambiental e realizar 

uma análise perceptiva dos termos utilizados das DCs inerentes ao ISE. A 

categorização se deu com base no contexto apresentado com relatos de atos, 

fatos, ações, acontecimentos e descrições, as quais podem ser entendidas como 

favoráveis ou positivas; desfavoráveis ou negativas; ou, ainda, neutras, situações 

as quais não se pôde compreender ou concluir a situação positiva ou negativa, 

conforme estudo realizado por Fernandes (2012a; 2012b). Foram consideradas 

como neutras as sentenças: títulos dos textos; dos quadros; dos gráficos; figuras 

e organogramas; e palavras isoladas que não expressavam um posicionamento 

favorável ou desfavorável. Nos 404 documentos analisou-se as sentenças 

descritas nessas demonstrações, portanto, apresentando-se como uma pesquisa 

qualitativa na verificação das informações. Juntamente com os aspectos 

qualitativos, analisou-se a quantidade de ocorrências das sentenças a partir da 

contagem das sentenças e registro de sua participação percentual.   

 

A pesquisa dos termos conduziu-se no software Adobe Reader, que possibilitou a 

leitura de arquivos no formato de Documento Formato Portátil do inglês Portable 

Document Format (PDF), no qual se encontravam os demonstrativos analisados. 

Por meio do Adobe Reader empregou-se a ferramenta de pesquisa avançada, 

que oferece a contagem dos termos contidos no arquivo e sua apresentação em 

sentenças. Na sequência, analisou-se uma a uma as palavras ou termos com o 

objetivo de criar a percepção e julgamento das sentenças de acordo com os 

termos ou palavras selecionados por Faria e Pereira (2009) e os termos que 

indicam os critérios de seleção da BM&FBovespa, analisados conjuntamente com 
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o tipo de evidenciação (Nossa, 2002), a natureza da evidenciação (Fernandes, 

2012a; 2012b) e a localização (Souza et al., 2010). Os termos e quantidade de 

ocorrências foram inseridos na planilha do software Microsoft Office Excel para 

apuração dos percentuais de ocorrência de cada termo e da variação percentual 

de cada parâmetro proposto nesta pesquisa.  

 

3.4 Operacionalização da pesquisa e modelo de análise 

 

Para alcançar os resultados, procurou-se analisar e comparar as NEs e os RAs 

considerando que essas DCs apresentam informações não parametrizadas e 

constituem fonte de evidenciação voluntária, além da obrigatória, conforme 

apresentado pela literatura. O tema evidenciação socioambiental pode ser 

direcionado para abordagens distintas, tendo como realidade a diversidade de 

questionamentos que envolvem o tema, porém a discussão neste trabalho se 

limita ao nível de evidenciação socioambiental das NEs e dos RAs. A fim de 

operacionalizar a pesquisa e baseando-se nos objetivos específicos, procurou-se 

estabelecer a estratégia de análise de dados, conforme a Figura 6. 

 

Objetivos Específicos Autores/Entidade 
Tipo de 

Pesquisa 
Coleta de Dados 

Descrever e discutir em que 
medida há alinhamento entre as 
informações socioambientais 
evidenciadas nos Relatórios da 
Administração e Notas 
Explicativas e os critérios 
adotados para seleção das 
empresas proposto pela 
BM&FBovespa para compor o 
Índice de Sustentabilidade 
Empresarial entre os anos de 
2008 e 2013. 

BM&FBovespa (2014a); 
Faria e Pereira (2009); 
Fernandes (2012a); 
Nossa (2002); 
Souza et al. (2010); 
Silva J. et al. (2009); 
Rocha et al. (2011); 
Oliveira et al. (2012). 

Descritiva 
Exploratória 
Bibliográfica 
Documental 

Referencial Teórico;          
NEs e RAs; Análise 
Qualitativa; Análise 
de Conteúdo; 
Aplicação Estatística 
(Porcentagem). 

Descrever e discutir a 
participação, por setor 
econômico, das empresas 
listadas no Índice de 
Sustentabilidade Empresarial da 
BM&FBovespa, no período de 
2008 a 2013. 

BM&FBovespa (2014a); 
Faria e Pereira (2009); 
Fernandes (2012b); 
Nossa (2002); 
Souza et al. (2010); 
Murcia e Santos (2009); 
Luca et al. (2012); 
Macêdo et al. (2013). 

Descritiva 
Exploratória 
Bibliográfica 
Documental 

Referencial Teórico;          
NEs e RAs; Análise 
Qualitativa; Análise 
de Conteúdo; 
Aplicação Estatística 
(Porcentagem). 

Figura 6: Estratégia para análise dos dados - continua.  
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Identificar o nível de evidenciação 
de informações sociais e 
ambientais evidenciados pelas 
empresas listadas no Índice de 
Sustentabilidade Empresarial da 
BM&FBovespa nos Relatórios da 
Administração e Notas 
Explicativas no período de 2008 a 
2013. 

BM&FBovespa (2014a); 
Faria e Pereira (2009); 
Fernandes (2012a); 
Nossa (2002); 
Souza et al. (2010); 
Calixto (2007); 
Kronbauer e Silva (2012); 
Rocha et al. (2011). 

Descritiva 
Exploratória 
Bibliográfica 
Documental 

Referencial Teórico;          
NEs e RAs; Análise 
Qualitativa; Análise 
de Conteúdo; 
Aplicação Estatística 
(Porcentagem). 

Figura 6: Estratégia para análise dos dados – conclui.  
Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A Figura 6 estabelece os objetivos específicos, os autores apresentados no 

referencial teórico, o tipo de pesquisa tratado na metodologia e a forma de coleta 

de dados, alinhados para a realização deste estudo. 

 

3.5 Premissas da pesquisa 

 

Tendo como base os objetivos da pesquisa ora descrita, buscou-se testar as 

seguintes premissas: 

 

i. há alinhamento entre as informações socioambientais evidenciadas nos 

RAs e NEs e os critérios adotados para a seleção das empresas propostos 

pela BM&FBovespa para compor o ISE; 

ii. a adesão das empresas aos critérios para compor o ISE da BM&FBovespa 

difere por setor econômico, no período analisado; 

iii. os RAs e NEs têm níveis de evidenciação de informações sociais e 

ambientais similares no período de 2008 a 2013. 

 

3.6 Limitações da pesquisa e formas de contorná-las 

 

Tendo-se que a proposta de analisar o conteúdo das NEs e os RAs tem 

potencialidades que visam atender o teor descritivo desses relatórios e a 

intencionalidade das empresas de utilizar essa forma de se comunicar com os 

stakeholders, deve-se analisar o conteúdo como forma de interpretar a 

mensagem ou o posicionamento da empresa quanto às declarações contidas nas 

NEs e nos RAs, não comprometendo o intuito desta pesquisa de avaliar o nível de 

evidenciação socioambiental. Vale ressaltar que, considerando a natureza da 
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pesquisa como ex-post facto, buscou-se usar fontes adicionais de informação 

como meio de reduzir os problemas de se trabalhar com dados secundários. Se, 

por um lado, esses dados não foram coletados pelo pesquisador não têm a sua 

interferência, por outro lado não se pode conhecer mais a fundo as questões 

específicas que surjam no decurso da pesquisa e que demandem ajustes 

posteriores que impliquem adaptar o foco do fenômeno estudado somente pelos 

dados.  

 

Assim, vale-se da técnica de confronto com outras fontes de evidências como 

meio de suprimir essa lacuna metodológica. Esse processo é conhecido como 

triangulação (Jick, 1979) e visa aumentar a validade do estudo. Na triangulação 

interna, procurou-se agregar informações coletadas em outras fontes de 

evidência, com o intuito de construir uma cadeia de evidências e dar mais 

robustez ao estudo, seguindo as recomendações de Eisenhardt (1989), Jordão e 

Souza (2013). Assim, sempre que possível, as informações advindas de uma 

fonte foram confrontadas com as de outras para confirmá-las e validá-las ou então 

refutá-las.  

 

Salienta-se que, no presente trabalho, esse procedimento iniciou-se com as 

próprias DCs. Em um momento posterior, a triangulação envolveu a análise de 

folhetos informativos, de webpages, dos sítios eletrônicos das empresas, de 

manuais, procedimentos ou políticas corporativas a que se tenha acesso por meio 

de periódicos setoriais, revistas especializadas, bem como notícias publicadas 

sobre as empresas que estejam relacionadas ao problema ora investigado.  

 

Por motivo de parcimônia, os resultados são apresentados ao longo do texto de 

forma já triangulada, ou seja, sem segregação explícita dos resultados por fonte 

de dados. Já na triangulação externa, buscou-se confrontar os resultados com as 

teorias de base, visando confirmar, complementar ou contradizer os resultados 

teóricos e empíricos anteriores, ampliando o significado dos achados e dando 

mais solidez aos resultados do estudo. Assim, espera-se ter suprido as lacunas 

metodológicas e melhorado a qualidade da investigação e das descobertas. Na 

sequência deste capítulo serão apresentados, descritos e analisados os 

resultados da pesquisa de acordo com a metodologia apresentada. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No capítulo anterior foram apresentados os procedimentos metodológicos, o 

objeto, o método e os critérios de análise utilizados que nortearam a execução 

desta pesquisa. Neste capítulo são descritos os dados coletados na pesquisa 

documental, submetidos à análise de conteúdo, tratados qualitativa e 

quantitativamente e discutidos em consonância com o objetivo geral e objetivos 

específicos adotados para responder à pergunta norteadora e para o 

entendimento e elucidação do problema de pesquisa.  

 

Procurou-se alinhar os resultados encontrados aos objetivos específicos como 

forma de conduzir a análise. Essa estratégia procura clarificar o entendimento dos 

resultados no contexto proposto na abertura desta pesquisa. Buscou-se 

apresentar os resultados ano a ano, de forma parcial, e uma exposição geral 

englobando os resultados dos anos de 2008 a 2013, por meio da descrição dos 

dados obtidos e da discussão com a teoria alcançada por esta pesquisa. 

 

4.1 Apresentação dos resultados 

 

Este trabalho iniciou-se com uma população de 3.047 empresas listadas na 

BM&FBovespa do ano de 2008 a 2013, realçando-se que entre esses anos houve 

novas empresas listadas, encerramento de participação e reincidência na Bolsa 

de Valores. A amostra da pesquisa inicialmente concebida foi composta de 209 

participações de empresas que foram selecionadas para compor o ISE. Essa 

amostra foi restringida a 202 participações, resultado do fechamento do capital 

das empresas AM INOX BR, Anhanguera, Redecard e pela fusão da Sadia S/A 

com a Perdigão S/A. Essas empresas participaram do ISE, porém não foi mais 

possível obter as DCs por meio do site da BM&FBovespa, por estarem com o 

capital fechado, por não terem as demonstrações disponíveis no site e também 

por não satisfazerem o intuito desta pesquisa.  

 

Para efeito de esclarecimento, observou-se que a Brazilian Foods (BRF Foods) 

adotou o nome de BRF S/A, a Vivo/Telef passou a ser Telefônica Brasil após a 

sucessão, a Aracruz e a VCP foram incorporadas pela Fíbria Celulose S/A, a 
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Companhia de Concessões de Rodovias (CCR Rodovias) foi sucedida pela CCR 

S/A, Itaúbanco e Unibanco foram sucedidos pelo Itaúunibanco e a Perdigão S/A. 

e a Sadia S/A foram fundidas formando a BRF S/A.  

 

Na Figura 7 estão relacionadas as empresas participantes do ISE: 

 

Empresas participantes do ISE entre 2008 a 2013 
Empresas participantes 

ininterruptamente do ISE de 2008 
a 2013 

1 AES TIETE 30 INDS ROMI 1 AES TIETE 

2 AM INOX BR 31 IOCHP-MAXION 2 BRADESCO 

3 ANHANGUERA 32 ITAUBANCO 3 BRASIL 

4 ARACRUZ 33 ITAUSA 4 BRASKEM 

5 BIC BANCO 34 ITAUUNIBANCO 5 BRF FOODS 

6 BRADESCO 35 LIGHT S/A 6 CEMIG 

7 BRASIL 36 NATURA 7 CESP 

8 BRASKEM 37 ODONTOPREV 8 COELCE 

9 BRF FOODS 38 PERDIGAO S/A 9 CPFL ENERGIA 

10 CCR RODOVIAS 39 PETROBRAS 10 ELETROBRAS 

11 CCR SA 40 REDECARD 11 ELETROPAULO 

12 CELESC 41 SABESP 12 ENERGIAS BR 

13 CEMIG 42 SADIA S/A 13 FIBRIA 

14 CESP 43 SANTANDER BR 14 GERDAU 

15 COELCE 44 SUL AMERICA 15 GERDAU MET 

16 COPASA 45 SUZANO PAPEL 16 ITAUSA 

17 COPEL 46 SUZANO PETRO 17 ITAUUNIBANCO 

18 CPFL ENERGIA 47 TELEFONICA BRASIL 18 LIGHT S/A 

19 DASA 48 TELEMAR 19 NATURA 

20 DURATEX 49 TIM PART S/A 20 SABESP 

21 ECORODOVIAS 50 TRACTEBEL 21 SUZANO PAPEL 

22 ELETROBRAS 51 ULTRAPAR 22 TRACTEBEL 

23 ELETROPAULO 52 UNIBANCO - - 

24 EMBRAER 53 USIMINAS - - 

25 ENERGIAS BR 54 V C P - - 

26 EVEN 55 VALE - - 

27 FIBRIA 56 VIVO - - 

28 GERDAU 57 WEG - - 

29 GERDAU MET - - - - 

Figura 7: Relação das empresas participantes do ISE. 
Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Ao longo dos seis anos analisados, 57 empresas participaram do ISE, sendo que 

22 se mantiveram continuamente durantes os anos de 2008 a 2013 e três não 

puderam ser consideradas, pois passaram a ser empresas de capital fechado: AM 
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INOX BR, Anhanguera e Redecard, conforme apresentado na (Figura 7). No caso 

da Sadia S/A, sua demonstração foi apresentada pela BRF Foods. Por fim, foram 

analisadas 53 empresas participantes do ISE, de capital aberto, gerando a 

amostra de 202 participações e 404 DCs considerando-se as NEs e RAs. 

 

4.2 Alinhamento dos objetivos com os resultados 

 

A busca pelos termos propostos nesta pesquisa implicou 25.948 resultados 

localizados em frases, sentenças, títulos e subtítulos de textos, de quadros, 

gráficos, figuras e organogramas e palavras isoladas. Esse expressivo resultado 

possibilitou a análise em diversas vertentes, confrontando-se as informações e 

buscando-se a percepção da possibilidade do alinhamento entre as informações 

socioambientais evidenciadas nos RAs e NEs e os critérios adotados para 

seleção das empresas propostos pela BM&FBovespa para compor o ISE, o que 

corresponde ao primeiro objetivo específico da pesquisa. 

 

O segundo objetivo específico procurou descrever e discutir a participação, por 

setor econômico, das empresas listadas no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da BM&FBovespa, no período de 2008 a 2013. Esse propósito foi 

atendido pela análise setorial, subsetorial e por segmento de atuação das 

empresas. 

 

O nível de evidenciação de informações sociais e ambientais dos RAs e NEs de 

2008 a 2013 foi proposto no terceiro objetivo específico, que juntamente aos 

demais objetivos procurou atender ao objetivo geral de analisar o nível de 

evidenciação de informações socioambientais no período de 2008 a 2013 nos 

diferentes setores econômicos das empresas listadas no ISE da BM&FBovespa. 

Essa avaliação foi também compreendida pela busca dos termos mais e menos 

evidenciados, o tipo e a natureza da apresentação do conteúdo das NEs e RAs. 

 

4.3 Análise dos termos evidenciados 

 

O alinhamento entre as informações socioambientais registradas nos RAs e NEs 

e os critérios adotados para seleção das empresas propostos pela BM&FBovespa 
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para compor o ISE formam o primeiro objetivo específico, o qual pôde ser 

alcançado analisando, sob a perspectiva do confronto dos termos constantes no 

critério de seleção da BM&FBovespa e dos termos socioambientais, e o 

comparativo da publicação entre os anos.  

 

A Tabela 4 demonstra os resultados do tipo de evidenciação nas NEs do ano de 

2008. 

 

Tabela 4 
Resultados do tipo de evidenciação nas NEs do ano 2008 

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 705 41,13% 

Nenhuma Informação 251 14,64% 

Quantitativo Monetário 528 30,81% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 44 2,57% 

Quantitativo Não Monetário 186 10,85% 

Total 1.714 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Percebe-se na Tabela 4, pelos resultados do tipo de evidenciação nas NEs do 

ano de 2008, que o tipo declarativo ocorreu em maior quantidade, com 705 

termos selecionados. E a menor ocorrência se deu para os termos classificados 

com o tipo quantitativo monetário e não monetário, com 44 termos, 

correspondendo a 41,13 e 2,57%, respectivamente, de 1.714 sentenças 

analisadas nas NEs do ano de 2008.  

 

Na Tabela 5 podem ser observados os resultados da natureza da evidenciação 

nas NEs do ano de 2008.  

 

Tabela 5 
Resultados da natureza da evidenciação nas NEs do ano 2008 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 225 13,13% 

Neutra 798 46,56% 

Positiva 691 40,32% 

Total 1.714 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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Quanto à natureza da evidenciação, a Tabela 5 mostra que as NEs do ano de 

2008 apresentaram em maior quantidade as sentenças neutras com 798 termos, 

representando 46,56%, e a natureza negativa com menor representatividade 

apresentou 225 termos com 13,13% do total analisado.  

 

Os resultados do tipo de evidenciação nos RAs do ano de 2008 encontram-se na 

Tabela 6. 

 
Tabela 6 
Resultados do tipo de evidenciação nos RAs do ano 2008 

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 1.243 76,63% 

Nenhuma Informação 178 10,97% 

Quantitativo Monetário 108 6,66% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 13 0,80% 

Quantitativo Não Monetário 80 4,93% 

Total 1.622 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A Tabela 6 enfatiza os resultados alcançados em 2008 nos RAs, os quais foram 

majoritariamente declarativos, com 1.243 termos nessa condição, representando 

76,63% e com apenas 13 informações que continham conteúdo quantitativo 

monetário e não monetário, representando 0,80% de 1.622 termos analisados.  

 

Registram-se na Tabela 7 os resultados da natureza da evidenciação nos RAs do 

ano de 2008. 

 

Tabela 7   

Resultados da natureza da evidenciação nos RAs do ano 2008  

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 40 2,47% 

Neutra 243 14,98% 

Positiva 1.339 82,55% 

Total 1.622 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Sob a análise da natureza da evidenciação, a forma positiva, a maior 

evidenciação, obteve 1.339 incidências, representando 82,55% do total de 1.622 

termos analisados, enquanto a natureza negativa foi mencionada 40 vezes, 

representando 2,47%, a menor incidência, conforme a Tabela 7. 
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Visualizam-se na Tabela 8 os resultados da evidenciação por termos em uma 

subdivisão em relação ao ISE e a questões socioambientais para o ano de 2008 

nas NEs. 

 

Tabela 8   

Resultados da evidenciação nas NEs por termos do ano 2008  

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 21 1,23% 

Equilíbrio Ambiental - 0,00% 

Governança Corporativa 20 1,17% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 1 0,06% 

Justiça Social - 0,00% 

Sustentabilidade Corporativa - 0,00% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 140 8,17% 

Desenvolvimento Sustentável 1 0,06% 

Meio ambiente 35 2,04% 

Responsabilidade 127 7,41% 

Social 1.358 79,23% 

Socioambiental 2 0,12% 

Sustentabilidade 9 0,53% 

Total 1.714 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A Tabela 8 mostra os resultados obtidos nas NEs de 2008, entre 1.714 termos 

analisados e subdivididos em dois grupos pela inerência ao ISE e pela transcrição 

do conteúdo socioambiental. Percebe-se que no grupo dos termos relacionados 

ao ISE, o termo eficiência econômica foi o mais evidenciado, com 21 repetições 

(1,23%), enquanto os termos equilíbrio ambiental, justiça social e sustentabilidade 

corporativa não foram relatados. Porém, esses foram pouco representativos se 

comparados aos termos socioambientais, entre esses o termo social foi o mais 

citado, 1.358 vezes, e desenvolvimento sustentável com apenas uma ocorrência 

foi o menos ressaltado, representando 79,23 e 0,06%, respectivamente. 

 

Os resultados da evidenciação por termos em uma subdivisão em relação ao ISE 

e às questões socioambientais para o ano de 2008 nos RAs podem ser vistos na 

Tabela 9. 
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Tabela 9   

Resultados da evidenciação nos RAs por termos do ano 2008  

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 11 0,68% 

Equilíbrio Ambiental 2 0,12% 

Governança Corporativa 130 8,01% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 39 2,40% 

Justiça Social 3 0,18% 

Sustentabilidade Corporativa 6 0,37% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 288 17,76% 

Desenvolvimento Sustentável 50 3,08% 

Meio ambiente 144 8,88% 

Responsabilidade 158 9,74% 

Social 492 30,33% 

Socioambiental 62 3,82% 

Sustentabilidade 237 14,61% 

Total 1.622 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A Tabela 9 permite avaliar os resultados da análise dos RAs de 2008 quanto aos 

temos relacionados ao ISE, com 130 publicações de GC (8,01%) e apenas duas 

repetições de equilíbrio ambiental, representando apenas 0,12%. Em maior 

número, os termos socioambientais alcançaram maior publicação, com destaque 

para social, com maior publicação e 492 repetições (30,33%), e o termo menos 

aludido, desenvolvimento sustentável, com 50 achados (3,08%).  

 

A Tabela 10 traz os resultados obtidos na análise das NEs do ano de 2009 quanto 

ao critério tipo de evidenciação. 

 

Tabela 10   

Resultados do tipo de evidenciação nas NEs do ano 2009  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 760 42,36% 

Nenhuma Informação 210 11,71% 

Quantitativo Monetário 648 36,12% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 26 1,45% 

Quantitativo Não Monetário 150 8,36% 

Total 1.794 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A análise no ano de 2009 proporcionou 760 termos declarativos nas NEs, 

responsável pelo mais expressivo tipo de evidenciação e correspondendo a 
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42,36% das 1.794 análises realizadas. Apenas 26 sentenças (1,45%) foram 

avaliadas como quantitativa monetária e não monetária. Comparativamente ao 

ano de 2008, houve aumento de 80 sentenças analisadas, porém individualmente 

os tipos de evidenciação tiveram pequenas variações, sendo o mais 

representativo o quantitativo monetário, com aumento de 120 sentenças. 

 

A Tabela 11 disponibiliza os resultados obtidos na análise das NEs do ano de 

2009 quanto ao critério natureza da evidenciação. 

 

Tabela 11   

Resultados da natureza da evidenciação nas NEs do ano 2009 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 254 14,16% 

Neutra 866 48,27% 

Positiva 674 37,57% 

Total 1.794 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Quanto à natureza, os resultados da evidenciação nas NEs em 2009 encontram-

se na Tabela 11. Nesta foi percebido que 674 termos transmitiam informações 

positivas e apenas 254 negativas, correspondendo a 37,57 e 14,16%, 

respectivamente. Em comparação ao ano de 2008, houve aumento de 29 e 68 

sentenças negativas e neutras, respectivamente, e redução de 17 positivas. 

 

Acompanham-se os resultados obtidos na análise dos RAs do ano de 2009 

quanto ao critério tipo de evidenciação na Tabela 12. 

 

Tabela 12   

Resultados do tipo de evidenciação nos RAs do ano 2009  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 982 71,06% 

Nenhuma Informação 144 10,42% 

Quantitativo Monetário 100 7,24% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 9 0,65% 

Quantitativo Não Monetário 147 10,64% 

Total 1.382 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  
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Os resultados apresentados na Tabela 12 mostram que os RAs de 2009 foram 

extremamente declarativos, com 982 sentenças nessa condição, o que 

representou 71,06%. Apenas nove sentenças tinham características quantitativas 

monetárias e não monetárias, expressando 0,65% do montante de 1.382. Em 

relação ao ano de 2008, houve redução de 240 termos. Individualmente, todos 

sofreram diminuição, exceto o tipo quantitativo não monetário, que registrou 

aumento de 67 sentenças. 

 

A Tabela 13 ressalta os resultados obtidos na análise dos RAs do ano de 2009 

quanto ao critério natureza da evidenciação. 

 

Tabela 13   

Resultados da natureza da evidenciação nos RAs do ano 2009 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 27 1,95% 

Neutra 211 15,27% 

Positiva 1.144 82,78% 

Total 1.382 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Na análise referente à natureza da evidenciação, os RAs de 2009 foram 

expressivamente positivos, com 1.144 informações dessa modalidade e apenas 

27 negativas, o que percentualmente representou 82,78 e 1,95%, 

respectivamente, de acordo com a Tabela 12. Em comparação ao ano de 2008, 

as três naturezas analisadas obtiveram reduções em seus quantitativos. 

 

Na Tabela 14 apuram-se os resultados obtidos segundo a análise dos termos 

inerentes ao ISE e relacionados ao tema socioambiental nas NEs no ano de 2009. 
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Tabela 14   

Resultados da evidenciação nas NEs por termos do ano 2009 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica - 0,00% 

Equilíbrio Ambiental - 0,00% 

Governança Corporativa 15 0,84% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial - 0,00% 

Justiça Social - 0,00% 

Sustentabilidade Corporativa - 0,00% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 147 8,19% 

Desenvolvimento Sustentável 1 0,06% 

Meio ambiente 41 2,29% 

Responsabilidade 138 7,69% 

Social 1.438 80,16% 

Socioambiental 5 0,28% 

Sustentabilidade 9 0,50% 

Total 1.794 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A Tabela 14 salienta os resultados da análise de 2009 nas NEs. Constata-se a 

importância dada à descrição de GC com 15 ocorrências (0,84%) e a ausência 

dos demais termos. A partir da análise dos termos socioambientais, tem-se o 

termo social repetido 1.438 vezes, representando 80,16% de 1.794 termos 

apresentados, enquanto o desenvolvimento sustentável foi citado apenas uma 

vez, o que representou 0,06%. Em relação ao ano de 2008, houve redução de 

cinco termos GC, sendo o único em 2009. E quanto aos socioambientais, 

verificou-se que desenvolvimento sustentável e sustentabilidade mantiveram-se 

com a mesma quantidade de evidenciações, enquanto os demais termos foram 

mais incidentes em 2009 comparativamente ao ano de 2008. 

 

Os resultados obtidos segundo a análise dos termos inerentes ao ISE e 

relacionados ao tema socioambiental nos RAs no ano de 2009 podem ser 

consultados na Tabela 15. 
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Tabela 15   

Resultados da evidenciação nos RAs por termos do ano 2009 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 2 0,14% 

Equilíbrio Ambiental 2 0,14% 

Governança Corporativa 124 8,97% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 45 3,26% 

Justiça Social 1 0,07% 

Sustentabilidade Corporativa 1 0,07% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 305 22,07% 

Desenvolvimento Sustentável 32 2,32% 

Meio ambiente 115 8,32% 

Responsabilidade 93 6,73% 

Social 403 29,16% 

Socioambiental 38 2,75% 

Sustentabilidade 221 15,99% 

Total 1.382 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Os resultados da análise dos RAs de 2009 encontram-se na Tabela 15, com 

destaque para a GC, com 124 repetições, representando 8,97% de 1.382 

sentenças, enquanto justiça social e sustentabilidade corporativa foram redigidas 

apenas uma vez, o que percentualmente representou 0,07% cada uma entre os 

termos inerentes ao ISE. Na perspectiva socioambiental, o termo social foi 

relatado 403 vezes e com maior participação percentual, de 29,16%%. Menos 

evidenciado desenvolvimento sustentável foi referenciado 32 vezes, com modesta 

participação percentual de 2,32%. Em relação ao ano de 2008, pôde-se observar 

que, com exceção de equilíbrio ambiental, ISE e ambiental, todos os demais 

termos foram reduzidos em suas evidenciações. 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados alcançados na análise das NEs do ano de 

2010, de acordo com o critério tipo de evidenciação. 
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Tabela 16   

Resultados do tipo de evidenciação nas NEs do ano 2010  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 1.104 37,59% 

Nenhuma Informação 344 11,71% 

Quantitativo Monetário 1.116 38,00% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 60 2,04% 

Quantitativo Não Monetário 313 10,66% 

Total 2.937 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A Tabela 16 contém os resultados alcançados nas NEs de 2010, nas quais houve 

elevada incidência de informações quantitativas monetárias, totalizando 1.116 

sentenças e representando 38,00% de 2.937 analisadas. A menor incidência ficou 

a cargo das informações quantitativas monetárias e não monetárias, em número 

de 60 e percentualmente representando 2,04%. Comparativamente ao ano de 

2009, todos os tipos de evidenciação analisados sofreram aumentos 

significativos. 

 

Quanto ao critério natureza da evidenciação, a Tabela 17 ressalta os resultados 

alcançados na análise das NEs do ano de 2010. 

 

Tabela 17   

Resultados da natureza da evidenciação nas NEs do ano 2010 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 357 12,16% 

Neutra 1.679 57,17% 

Positiva 901 30,68% 

Total 2.937 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A Tabela 17 mostra a natureza da evidenciação analisada em 2010 nas NEs, o 

que possibilitou reconhecer 1.679 informações neutras, a mais alta nesse critério, 

e 357 informações negativas e em menor número. Essas informações 

representaram percentualmente 57,17 e 12,16%, respectivamente. Em relação ao 

ano de 2009, as três categorias de natureza da evidenciação analisada foram 

aumentadas, com destaque para a natureza neutra, com aumento de 813 

sentenças nessa condição. 
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Acompanham-se na Tabela 18 os resultados alcançados na análise dos RAs do 

ano de 2010 quanto ao critério tipo de evidenciação. 

 

Tabela 18   

Resultados do tipo de evidenciação nos RAs do ano 2010  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 1.293 67,95% 

Nenhuma Informação 205 10,77% 

Quantitativo Monetário 177 9,30% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 17 0,89% 

Quantitativo Não Monetário 211 11,09% 

Total 1.903 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Os RAs de 2010 apresentados na Tabela 18 e analisados quanto ao tipo da 

evidenciação permitiram concluir o predomínio de informações declarativas e em 

número de 1.293 sentenças das 1.903 analisadas, o que gerou o percentual de 

67,95%. Em menor número, as sentenças quantitativas monetárias e não 

monetárias somaram-se 17 e respondem pela menor evidenciação, com 0,89%. 

Comparativamente ao ano de 2009, todos os tipos de evidenciação foram 

aumentados, com destaque para o tipo declarativo, com acréscimo de 311 

termos. 

 

A Tabela 19 traz os resultados alcançados na análise dos RAs do ano de 2010, 

de acordo com o critério natureza da evidenciação. 

 

Tabela 19   

Resultados da natureza da evidenciação nos RAs do ano 2010 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 69 3,63% 

Neutra 335 17,60% 

Positiva 1.499 78,77% 

Total 1.903 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Quanto à natureza da evidenciação, a Tabela 19 demonstra que as informações 

positivas sobressaíram, com 1.499 ocorrências, e em menor número, as 

informações negativas alcançaram 69 publicações, o que representou, 

respectivamente, 78,77 e 3,63%. Em relação ao ano de 2009, as três naturezas 
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de evidenciação foram aumentadas, com ênfase aos termos positivos, com 

acréscimo de 355 sentenças nessa condição. 

 

A Tabela 20 oferece os resultados alcançados na análise dos termos propostos, 

no ano de 2010, segundo os parâmetros do ISE e pesquisa realizada por Faria e 

Pereira (2009) nas NEs. 

 

Tabela 20   

Resultados da evidenciação nas NEs por termos do ano 2010 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica - 0,00% 

Equilíbrio Ambiental - 0,00% 

Governança Corporativa 16 0,54% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 1 0,03% 

Justiça Social - 0,00% 

Sustentabilidade Corporativa - 0,00% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 222 7,56% 

Desenvolvimento Sustentável 2 0,07% 

Meio ambiente 55 1,87% 

Responsabilidade 209 7,12% 

Social 2.401 81,75% 

Socioambiental 20 0,68% 

Sustentabilidade 11 0,37% 

Total 2.937 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Na Tabela 20 é demonstrada a análise dos termos que correspondem aos 

critérios adotados para listagem no ISE. A GC foi publicada 16 vezes, com 

pequena participação percentual, 0,54%, em relação ao total de 2.937 termos 

analisados nas NEs de 2010. Porém, os termos como eficiência econômica, 

equilíbrio ambiental, justiça social e sustentabilidade corporativa não foram 

citados. Destaca-se o termo social, que foi repetido 2.401 vezes, refletindo 

81,75% do total analisado, enquanto desenvolvimento sustentável foi relacionado 

apenas duas vezes, com apenas 0,07% em participação percentual na análise 

dos termos socioambientais. A ausência de evidenciação sobre eficiência 

econômica pode ser compreendida pela pouca abordagem dada às oportunidades 

de negócio proporcionadas por esse tema, em consonância com a adoção da 

sustentabilidade socioambiental proposta por Walter & Scarpin (2011). Em 

relação ao ano de 2009 e quanto aos temos inerentes ao ISE, GC e ISE sofreram 
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redução de um termo cada. Os demais termos foram reduzidos a nenhuma 

publicação, sendo que os termos socioambientais obtiveram maior evidenciação 

em 2010, quando comparados ao ano de 2009. 

 

A Tabela 21 descreve os resultados alcançados na análise dos termos propostos, 

no ano de 2010, segundo os parâmetros do ISE e pesquisa realizada por Faria e 

Pereira (2009) nos RAs. 

 

Tabela 21   

Resultados da evidenciação nas RAs por termos do ano 2010 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 2 0,11% 

Equilíbrio Ambiental 1 0,05% 

Governança Corporativa 156 8,20% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 60 3,15% 

Justiça Social 2 0,11% 

Sustentabilidade Corporativa 2 0,11% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 409 21,49% 

Desenvolvimento Sustentável 35 1,84% 

Meio ambiente 128 6,73% 

Responsabilidade 144 7,57% 

Social 568 29,85% 

Socioambiental 113 5,94% 

Sustentabilidade 283 14,87% 

Total 1.903 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Os resultados da Tabela 21, a partir da análise dos RAs de 2010, nos quais foram 

inseridos o termo GC 156 vezes, acarretaram representação percentual de 

8,20%, porém o termo equilíbrio ambiental foi redigido apenas uma vez, com a 

ínfima participação percentual de 0,05%. Na análise do grupo dos termos 

socioambientais, o destaque se deu à repetição de 568 vezes do termo social, o 

mais evidenciado de 1.903 termos, enquanto desenvolvimento sustentável foi 

citado em menor número (35 vezes), resultando em 29,85 e 1,84%. Buscando-se 

a comparação com o ano de 2009, pode-se perceber que somente o termo 

equilíbrio ambiental foi menos evidenciado, enquanto os demais termos inerentes 

ao ISE e à condição socioambiental obtiveram mais evidenciação em 2010. 
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A Tabela 22 lista os resultados obtidos a partir da análise das NEs do ano de 

2011 por meio da apreciação do tipo de evidenciação observada. 

 

Tabela 22   

Resultados do tipo de evidenciação nas NEs do ano 2011  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 1.009 35,49% 

Nenhuma Informação 330 11,61% 

Quantitativo Monetário 1.085 38,16% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 192 6,75% 

Quantitativo Não Monetário 227 7,98% 

Total 2.843 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Os resultados obtidos nas NEs do ano 2011 são apresentados na Tabela 22, na 

qual se pode reconhecer 1.085 evidenciações do tipo quantitativo monetário, o 

maior número observado nesse critério, com representação percentual de 

38,16%. O tipo quantitativo monetário e não monetário foi exibido apenas 192 

vezes, correspondendo a 6,75% dos 2.843 termos analisados. Em comparação 

ao ano de 2010, somente quantitativo monetário e não monetário obtiveram 

aumento na evidenciação. Os demais tipos foram reduzidos, com destaque para 

declarativo, com diminuição de 132 sentenças. 

 

A Tabela 23 contém os resultados obtidos a partir da análise das NEs do ano de 

2011 por meio da apreciação da natureza da evidenciação observada. 

 

Tabela 23   

Resultados da natureza da evidenciação nas NEs do ano 2011 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 285 10,02% 

Neutra 489 17,20% 

Positiva 2.069 72,78% 

Total 2.843 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A partir da análise da Tabela 23 e observando-se os resultados da natureza da 

evidenciação, constata-se que a maioria é positiva, com 2.069 leituras, e em 

menor número as informações negativas (285). Esses valores representaram 

percentualmente 72,78 e 10,02%, respectivamente. Realizada a comparação com 
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o ano de 2010, percebe-se redução na natureza negativa e neutra e elevação na 

natureza positiva, com 1.168 termos. 

 

Veja-se a Tabela 24, com os resultados obtidos a partir da análise dos RAs do 

ano de 2011 por meio da apreciação do tipo de evidenciação observada. 

 

Tabela 24   

Resultados do tipo de evidenciação nos RAs do ano 2011  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 861 42,02% 

Nenhuma Informação 234 11,42% 

Quantitativo Monetário 747 36,46% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 79 3,86% 

Quantitativo Não Monetário 128 6,25% 

Total 2.049 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Os resultados da análise efetuada nos RAs de 2011 apresentaram 861 

informações com o tipo de evidenciação declarativa, o maior resultado nesse 

critério, pode ser consultado na Tabela 24. Porém, quantitativa monetária e não 

monetária foi o tipo menos evidenciado, com 79 informações, números 

responsáveis pela participação percentual de 42,02 e 3,86%, respectivamente. 

Em comparação ao ano de 2010, infere-se a redução de termos declarativos e 

quantitativos não monetários, com destaque para o primeiro, com 432 

diminuições. Os demais foram aumentados, com ênfase nos quantitativos 

monetários.  

 

A Tabela 25 exibe os resultados obtidos a partir da análise dos RAs do ano de 

2011, por meio da apreciação da natureza da evidenciação observada. 

 

Tabela 25   

Resultados da natureza da evidenciação nos RAs do ano 2011 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 198 9,66% 

Neutra 295 14,40% 

Positiva 1.556 75,94% 

Total 2.049 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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Na análise da natureza da evidenciação detectada na Tabela 25, que apresenta 

os resultados da análise nos RAs de 2011, abstrai-se que as informações 

positivas foram em maior quantidade (1.556) e as negativas estavam presentes 

em apenas 198 sentenças, o que representou percentualmente 75,94 e 9,66% 

das 2.049 análises, respectivamente. Feita a checagem em relação ao ano de 

2010, apura-se redução de temos neutros e aumento dos termos positivos e 

negativos.  

 

A Tabela 26 proporciona a apreciação dos resultados alcançados na análise dos 

termos intrínsecos à seleção do ISE e aos aspectos socioambientais nas NES do 

ano de 2011. 

 

Tabela 26   

Resultados da evidenciação nas NEs por termos do ano 2011  

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 1 0,04% 

Equilíbrio Ambiental 1 0,04% 

Governança Corporativa 25 0,88% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial - 0,00% 

Justiça Social - 0,00% 

Sustentabilidade Corporativa - 0,00% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 276 9,71% 

Desenvolvimento Sustentável 6 0,21% 

Meio ambiente 57 2,00% 

Responsabilidade 263 9,25% 

Social 2.159 75,94% 

Socioambiental 37 1,30% 

Sustentabilidade 18 0,63% 

Total 2.843 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Registram-se os resultados da análise das NEs do ano de 2011 na Tabela 26. O 

termo GC foi repetido 25 vezes, com 0,88% de evidenciação, enquanto ISE, 

justiça social e sustentabilidade corporativa não foram inseridos entre os termos 

analisados e correspondentes ao grupo referente ao ISE. No grupo de termos 

com referência às informações socioambientais, o termo social foi o mais 

publicado (2.159 vezes), representando 75,94% das 2.843 análises, enquanto 

desenvolvimento sustentável foi publicado em menor quantidade e por seis vezes 

(0,21% do total). Na comparação com o ano de 2010, verifica-se redução de ISE, 
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justiça social, sustentabilidade corporativa e social. Os demais termos tiveram 

evidenciação mais significativa, porém redução no total de 94 termos. 

 

A Tabela 27 refere-se aos resultados alcançados na análise dos termos 

intrínsecos à seleção do ISE e aos aspectos socioambientais dos RAs do ano de 

2011. 

 

Tabela 27   

Resultados da evidenciação nos RAs por termos do ano 2011 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica - 0,00% 

Equilíbrio Ambiental - 0,00% 

Governança Corporativa 167 8,15% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 51 2,49% 

Justiça Social - 0,00% 

Sustentabilidade Corporativa 1 0,05% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 359 17,52% 

Desenvolvimento Sustentável 71 3,47% 

Meio ambiente 146 7,13% 

Responsabilidade 152 7,42% 

Social 608 29,67% 

Socioambiental 102 4,98% 

Sustentabilidade 392 19,13% 

Total 2.049 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Analisando a Tabela 27, vê-se que os resultados encontrados na análise dos RAs 

do ano de 2011 que possibilitaram conhecer que a GC obteve 167 repetições, 

sendo o termo mais evidenciado referente aos critérios de entrada e participação 

no ISE, com representatividade de 8,15% dos 2.049 termos analisados. Já 

eficiência econômica, equilíbrio ambiental e justiça social não foram publicados. 

Na análise dos termos socioambientais, 608 publicações continham o termo 

social, o mais evidenciado, e o termo menos evidenciado ficou a cargo de 

desenvolvimento sustentável, com 71 publicações, o que resultou em 29,67 e 

3,47%, respectivamente. Na análise comparativa com o ano de 2010, houve 

redução nos termos eficiência econômica, equilíbrio ambiental, ISE, justiça social 

e sustentabilidade corporativa, ambiental e socioambiental. Os outros termos 

obtiveram aumento de evidenciação, inclusive o total, com 146 sentenças. 
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A Tabela 28 retrata os resultados obtidos na análise do tipo de evidenciação nas 

NEs do ano de 2012. 

 

Tabela 28   

Resultados do tipo de evidenciação nas NEs do ano 2012  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 1.221 41,82% 

Nenhuma Informação 335 11,47% 

Quantitativo Monetário 739 25,31% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 329 11,27% 

Quantitativo Não Monetário 296 10,14% 

Total 2.920 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A análise do tipo de evidenciação nas NEs do ano de 2012 está apresentada na 

Tabela 28, com 1.221 informações declarativas, as mais evidenciadas. 

Quantitativa não monetária teve o resultado de 296 sentenças, sendo o tipo de 

evidenciação menos ocorrido. Em decorrência desses valores, os percentuais 

obtidos foram de 41,82 e 10,14% respectivamente. Comparativamente ao ano de 

2011, somente o tipo quantitativo monetário foi reduzido em 346 termos. No total 

evidenciado houve aumento de 77 termos. 

 

A Tabela 29 retrata os resultados obtidos na análise da natureza da evidenciação 

nas NEs do ano de 2012. 

 

Tabela 29   

Resultados da natureza da evidenciação nas NEs do ano 2012 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 296 10,14% 

Neutra 372 12,74% 

Positiva 2.252 77,12% 

Total 2.920 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 29 analisa-se a natureza da evidenciação nas NEs do ano de 2012, em 

que as informações positivas foram destaque, com 2.252 ocorrências, e a 

evidenciação menos ocorrida foi a negativa, em número de 296, representando 

77,12 e 10,14% das 2.920 sentenças analisadas. Na análise comparativa com o 
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ano de 2011, pode-se inferir redução apenas nas sentenças neutras e em número 

de 117. 

 

Na Tabela 30 visualizam-se os resultados obtidos na análise do tipo de 

evidenciação nos RAs do ano de 2012. 

 

Tabela 30   

Resultados do tipo de evidenciação nos RAs do ano 2012  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 963 48,37% 

Nenhuma Informação 271 13,61% 

Quantitativo Monetário 413 20,74% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 161 8,09% 

Quantitativo Não Monetário 183 9,19% 

Total 1.991 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

De acordo com a Tabela 30, nos resultados deparados nos RAs de 2012, pouco 

menos da metade das 1.991 sentenças analisadas foi classificada como 

declarativa, 963 sentenças correspondendo a 48,37%, sendo o tipo mais 

evidenciado, e os tipos quantitativos monetários e não monetários foram os 

menos evidenciados, com 161 sentenças (8,09%). Comparando-se as 

evidenciações de 2012 com as de 2011, nota-se a redução de 334 termos no tipo 

quantitativo monetário, redução no total de 58 termos e aumento nos demais tipos 

de evidenciação. 

 

Na análise da natureza da evidenciação nos RAs do ano de 2012 foram obtidos 

os resultados da Tabela 31. 

 

Tabela 31   

Resultados da natureza da evidenciação nos RAs do ano 2012 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 183 9,19% 

Neutra 292 14,67% 

Positiva 1.516 76,14% 

Total 1.991 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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A Tabela 31 acusa resultados quanto à natureza da evidenciação nos RAs do ano 

de 2012, cujas sentenças foram majoritariamente positivas, com 1.516 

ocorrências, sendo que as negativas alcançaram contagem de 183 sentenças. 

Isso representou 76,14 e 9,19%, respectivamente. Buscando-se a comparação 

com o ano de 2011, é possível verificar redução na evidenciação nas três 

naturezas analisadas, refletindo-se no total, com diminuição de 58 termos.  

 

A Tabela 32 destaca os resultados alcançados a partir da análise dos termos 

relacionados aos critérios adotados pela BM&FBovespa e pelos termos que 

transmitem informações socioambientais nas NEs do ano de 2012. 

 

Tabela 32   

Resultados da evidenciação nas NEs por termos do ano 2012 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica - 0,00% 

Equilíbrio Ambiental - 0,00% 

Governança Corporativa 30 1,03% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial - 0,00% 

Justiça Social - 0,00% 

Sustentabilidade Corporativa - 0,00% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 265 9,08% 

Desenvolvimento Sustentável 5 0,17% 

Meio ambiente 48 1,64% 

Responsabilidade 257 8,80% 

Social 2.261 77,43% 

Socioambiental 36 1,23% 

Sustentabilidade 18 0,62% 

Total 2.920 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Da análise dos termos inerentes ao ISE, apresentados na Tabela 32, a GC foi 

redigida 30 vezes (1,03%). Os demais termos não foram citados nas NEs de 

2012. Os termos socioambientais foram os mais incidentes, especialmente o 

termo social, com 2.261 repetições, representando 77,12% dos 2.920 termos 

analisados. A menor incidência ficou a cargo de desenvolvimento sustentável, 

com cinco participações e resultado percentual de 0,17%. A comparação com o 

ano de 2011 permite inferir, quanto aos termos inerentes ao ISE, aumento de 

cinco termos GC e redução de eficiência econômica e equilíbrio ambiental. 

Quanto aos termos socioambientais, houve aumento de evidenciação de 102 
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sentenças com o termo social, redução nos demais e acréscimo no total de 77 

termos.  

 

A Tabela 33 destaca os resultados alcançados a partir da análise dos termos 

relacionados aos critérios adotados pela BM&FBovespa e pelos termos que 

transmitem informações socioambientais nos RAs do ano de 2012. 

 

Tabela 33   

Resultados da evidenciação nos RAs por termos do ano 2012 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 1 0,05% 

Equilíbrio Ambiental 1 0,05% 

Governança Corporativa 177 8,89% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 51 2,56% 

Justiça Social 1 0,05% 

Sustentabilidade Corporativa 1 0,05% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 334 16,78% 

Desenvolvimento Sustentável 63 3,16% 

Meio ambiente 98 4,92% 

Responsabilidade 153 7,68% 

Social 687 34,51% 

Socioambiental 101 5,07% 

Sustentabilidade 323 16,22% 

Total 1.991 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Os resultados da análise dos RAs de 2012, apresentados na Tabela 33, mostram 

que a GC foi repetida 177 vezes, sendo a mais evidenciada entre os termos 

ligados ao ISE. Eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

sustentabilidade corporativa foram os menos evidenciados, com apenas uma 

participação cada (0,05%). Na análise socioambiental, social com 687 

participações obteve a maior ocorrência, enquanto desenvolvimento sustentável 

foi evidenciado apenas 63 vezes. Esses valores atingiram percentuais respectivos 

de 34,51 e 3,16%. A análise comparativa com o ano de 2011 revela aumento de 

evidenciação dos termos, com exceção de ISE e sustentabilidade corporativa, no 

tocante ao ISE. Quanto aos termos socioambientais, houve aumento de 

evidenciação de responsabilidade e social, enquanto os demais foram reduzidos, 

inclusive o total em 58 termos.  
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A Tabela 34 expõe os resultados conseguidos por meio da análise do tipo de 

evidenciação do ano de 2013 das empresas listadas no ISE nas NEs. 

 

Tabela 34   

Resultados do tipo de evidenciação nas NEs do ano 2013  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 934 31,02% 

Nenhuma Informação 512 17,00% 

Quantitativo Monetário 943 31,32% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 360 11,96% 

Quantitativo Não Monetário 262 8,70% 

Total 3.011 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A Tabela 34 apresenta os resultados da análise das NEs de 2013 e pode-se 

perceber que 934 sentenças eram declarativas, o maior valor encontrado. Com 

262 sentenças quantitativas não monetárias, percentualmente representando 

31,02 e 8,70% de 3.011 sentenças analisadas, considerando-se o tipo de 

evidenciação. Em comparação ao ano de 2012, é possível perceber redução em 

termos declarativos e quantitativos não monetários e aumento nos demais, 

inclusive no total, de 91 termos. 

 

Os resultados da Tabela 35 foram conseguidos por meio da análise da natureza 

da evidenciação do ano de 2013 das empresas listadas no ISE nas NEs. 

 

Tabela 35   

Resultados da natureza da evidenciação nas NEs do ano 2013 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 262 8,70% 

Neutra 565 18,76% 

Positiva 2.184 72,53% 

Total 3.011 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A análise da natureza da evidenciação nas NEs do ano de 2013 proporcionou os 

resultados da Tabela 35. Nela se pode compreender que 2.184 sentenças eram 

positivas e 262 eram negativas (72,53 e 8,70%, respectivamente). Em relação ao 

ano de 2012, pode-se verificar redução de termos negativos e positivos e 

aumento de termos neutros, inclusive no total.  
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Vejam-se na Tabela 36 os resultados conseguidos por meio da análise do tipo de 

evidenciação do ano de 2013 das empresas listadas no ISE nos RAs. 

 

Tabela 36   

Resultados do tipo de evidenciação nos RAs do ano 2013  

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 759 42,59% 

Nenhuma Informação 284 15,94% 

Quantitativo Monetário 497 27,89% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 112 6,29% 

Quantitativo Não Monetário 130 7,30% 

Total 1.782 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A Tabela 36 mostra resultados referentes aos RAs de 2013, cuja análise resultou 

em 759 sentenças declarativas, a maior evidenciação percebida, e 112 foram 

entendidas como quantitativa monetária e não monetária, representando 42,59 e 

6,29% das 1.782 sentenças analisadas e considerando o tipo de evidenciação. A 

análise comparativa com o ano anterior realça aumento na evidenciação no tipo 

nenhuma informação e quantitativo monetário, redução nas demais modalidades 

e, no total, diminuição de 209 evidenciações. 

 

A Tabela 37 expõe os resultados conseguidos por meio da análise da natureza da 

evidenciação do ano de 2013 das empresas listadas no ISE nos RAs. 

 

Tabela 37   

Resultados da natureza da evidenciação nos RAs do ano 2013 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 130 7,30% 

Neutra 303 17,00% 

Positiva 1.349 75,70% 

Total 1.782 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Na análise da natureza da evidenciação apresentada na Tabela 37 referente aos 

RAs do ano de 2013, pôde-se abstrair que as informações positivas foram mais 

evidenciadas 1.349 (75,70%) e as menos evidenciadas foram as negativas, com 

130 sentenças (7,30% do total de 1.782 sentenças). Na comparação realizada 

com o ano de 2012, verifica-se aumento de evidenciação de 11 termos neutros e 
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redução dos positivos e negativos, além da redução de 209 termos no total 

evidenciado. 

 

A Tabela 38 é formada pelos resultados obtidos a partir da análise das NEs do 

ano de 2013 e dos termos selecionados e apresentados em seu interior. 

 

Tabela 38   

Resultados da evidenciação nas NEs por termos do ano 2013 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica - 0,00% 

Equilíbrio Ambiental - 0,00% 

Governança Corporativa 29 0,96% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 4 0,13% 

Justiça Social - 0,00% 

Sustentabilidade Corporativa - 0,00% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 271 9,00% 

Desenvolvimento Sustentável 12 0,40% 

Meio ambiente 48 1,59% 

Responsabilidade 240 7,97% 

Social 2.259 75,02% 

Socioambiental 33 1,10% 

Sustentabilidade 115 3,82% 

Total 3.011 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Na análise da Tabela 38 conhecem-se os resultados das NEs do ano de 2013 

quanto aos termos inerentes ao ISE. A GC foi evidenciada 29 vezes, o que 

importou em 0,96% de 3.011 termos analisados. Eficiência econômica, equilíbrio 

ambiental, justiça social e sustentabilidade corporativa não foram evidenciados. O 

termo social foi repetido 2.259 vezes na análise do grupo de termos 

socioambientais, resultado da maior evidenciação, enquanto desenvolvimento 

sustentável, o menos evidenciado, foi publicado 12 vezes, valores que 

representam 75,02 e 0,40%, respectivamente. Em relação ao ano anterior, houve 

aumento no termo ISE em quatro unidades e redução nos demais relacionados a 

análise do índice. Quanto à análise socioambiental, houve aumento nos termos 

ambiental e desenvolvimento sustentável, no total de 91 evidenciações. Os 

demais termos foram reduzidos, à exceção de meio ambiente, que se manteve 

inalterado. 
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Consultam-se na Tabela 39 os resultados obtidos a partir da análise dos RAs do 

ano de 2013 e dos termos selecionados e apresentados em seu interior. 

 

Tabela 39   

Resultados da evidenciação nos RAs por termos do ano 2013 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 1 0,06% 

Equilíbrio Ambiental 1 0,06% 

Governança Corporativa 135 7,58% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 54 3,03% 

Justiça Social 1 0,06% 

Sustentabilidade Corporativa 2 0,11% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 277 15,54% 

Desenvolvimento Sustentável 48 2,69% 

Meio ambiente 81 4,55% 

Responsabilidade 123 6,90% 

Social 653 36,64% 

Socioambiental 91 5,11% 

Sustentabilidade 315 17,68% 

Total 1.782 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Os resultados alcançados nos RAs do ano de 2013 revelam que, a partir da 

análise dos termos relacionados ao ISE, foram relacionados 135 termos GC, o 

mais evidenciado, com 7,58% (Tabela 39). Eficiência econômica, equilíbrio 

ambiental e justiça social foram os menos evidenciados, com uma participação 

cada e representando 0,06%. Quanto à análise de 2013, nos RAs houve 653 

repetições do termo social, o mais evidenciado e importando em 36,64% de 1.782 

termos analisados. Menos evidenciado, desenvolvimento sustentável foi 

apresentado 48 vezes (2,69%). A análise comparativa com o ano anterior permite 

inferir equidade nos termos eficiência econômica, equilíbrio ambiental e justiça 

social, aumento em ISE e sustentabilidade corporativa, redução nos demais, 

inclusive no total com 209 termos. 

 

A totalização dos resultados obtidos na análise realizada entre os anos de 2008 e 

2013 nas NEs tomando por critério o tipo de evidenciação encontra-se na Tabela 

40. 
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Tabela 40   

Resultados do tipo de evidenciação nas NEs do ano 2008 a 2013 

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 5.733 37,67% 

Nenhuma Informação 1.982 13,02% 

Quantitativo Monetário 5.059 33,24% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 1.011 6,64% 

Quantitativo Não Monetário 1.434 9,42% 

Total 15.219 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Consolidando a análise dos seis anos, de 2008 a 2013, a Tabela 40 indica os 

resultados obtidos com tendências de evidenciação que se repetiram ano a ano. 

Na consolidação das NEs pode-se verificar que o tipo de evidenciação declarativo 

foi o mais incidente e as quantitativas monetárias e não monetárias foram as 

sentenças menos evidenciadas. Assim, de 15.219 sentenças analisadas nas NEs, 

5.733 foram declarativas (37,67%), 5.059 quantitativas monetárias (33,24%), 

1.982 foram classificadas com nenhuma informação (13,02%), 1.434 quantitativas 

não monetárias (9,42%) e 1.011 foram entendidas como quantitativas monetárias 

e não monetárias (6,64%). A maior evidenciação declarativa resultante da análise 

das NEs confirma estudo de Souza et al. (2010), Kronbauer e Silva (2012) e 

Coelho et al. (2013), na afirmativa de que a maioria das informações de natureza 

social e ambiental é apresentada de forma declarativa.  A utilização da 

evidenciação de informações declarativas com predominância sobre as 

informações de natureza quantitativa monetária e não monetária mostra uma 

característica e uma dificuldade das empresas em apresentarem informações 

com dados mensuráveis, o que reflete em divulgação inadequada, pois não 

atende ao propósito de apresentar um volume mínimo de informações e 

suficientes à tomada de decisão dos stakeholders, conforme a taxonomia 

proposta por Hendriksen e Van Breda (2012). 

 

A Tabela 41 traz a totalização dos resultados obtidos na análise realizada entre os 

anos de 2008 e 2013 nas NEs, tomando por critério a natureza da evidenciação. 
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Tabela 41   

Resultados da natureza da evidenciação nas NEs do ano 2008 a 2013 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 1.679 11,03% 

Neutra 4.769 31,34% 

Positiva 8.771 57,63% 

Total 15.219 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Os resultados consolidados dos anos de 2008 a 2013 e registrados na Tabela 41 

mostram, quanto à natureza da evidenciação, em maior quantidade 8.771 termos 

com aspectos positivos (57,63%), seguidos de termos neutros com 4.769 

(31,34%). E com a menor evidenciação nesse parâmetro têm-se as sentenças 

negativas com contagem de 1.679 (11,03%). A partir desse resultado, analisando 

o nível de evidenciação, pode-se propor uma falta de adequação dos 

demonstrativos contábeis, considerando o grande volume de informações 

positivas, este expressivo resultado contradiz Hendriksen e Van Breda (2012), 

quanto ao equilíbrio e a qualidade da informação, pois se devem apresentar 

também as informações negativas e de forma tempestiva, evitando que as 

demonstrações sejam enganadoras. 

 

As informações positivas divulgadas pelas empresas e percebidas na pesquisa 

em maior quantidade corroboram as proposições de Santos et al. (2001), Siqueira 

e Vidal (2003), Souza et al. (2010), Fernandes (2012a; 2012b), Oliveira et al. 

(2012), Kronbauer e Silva (2012), Cardoso et al. (2014) e Turano et al. (2014). 

Segundo esses autores, o que favorece a criação de uma boa imagem da 

empresa são informações voluntárias e favoráveis à empresa, com a divulgação 

por conveniência, com a minimização de impactos negativos.  

 

É considerado um discurso parcial e tendencioso aquele apresentado 

estrategicamente com o intuito de manter uma imagem atraente junto aos 

investidores, considerada estratégia mais holística que inclui as prioridades da 

sustentabilidade conforme discussão realizada por Longoni e Cagliano (2015) e 

Rosa et al. (2014). Além disso, há reconhecido envolvimento entre gestão e 

sustentabilidade socioambiental, com enfoque na estratégia segundo Souza e 

Pfitscher (2013) e Tachizawa e Pozo (2012).  
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Poucas informações de natureza negativa localizadas nas NEs analisadas 

confirmam a pesquisa de Ferreira e Bufoni (2006), Lima (2007), Gubiani et al. 

(2012) e Turano et al. (2014), remetendo ao entendimento de que os passivos 

socioambientais podem estar sendo omitidos na evidenciação das DCs, o que 

compromete a avaliação dos investidores e condiciona ao entendimento da 

assimetria informacional. Isso prejudica as partes interessadas por meio da 

omissão de passivos ambientais, minimização de impactos negativos, discurso 

parcial e tendencioso, omitindo a parte negativa de atuação da empresa. Esta 

tendência é apresentada como uma forma das empresas omitirem e reduzem a 

evidenciação de danos ambientais ou problemas sociais. E que a contabilidade 

social-empresarial tem o propósito de investir contra esse posicionamento das 

empresas, contribuindo para a redução da assimetria informacional. Melhorando o 

nível da apresentação das informações socioambientais, com o propósito de 

tornar a evidenciação justa a todos os stakeholders, assim cumprindo o papel 

ético da apresentação de informações de maneira equitativa defendido por 

Hendriksen e Van Breda (2012). 

 

A Tabela 42 apresenta a totalização dos resultados obtidos na análise realizada 

entre os anos de 2008 e 2013 nos RAs, tomando o critério tipo de evidenciação. 

 

Tabela 42   

Resultados do tipo de evidenciação nos RAs do ano 2008 a 2013 

Tipo de Evidenciação Número de Termos % 

Declarativo 6.101 56,86% 

Nenhuma Informação 1.316 12,27% 

Quantitativo Monetário 2.042 19,03% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 391 3,64% 

Quantitativo Não Monetário 879 8,19% 

Total 10.729 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A totalização da análise dos RAs apresentada na Tabela 42 informa a maior 

evidenciação de termos declarativos, com contagem de 6.101 (56,86%), seguido 

de quantitativos monetários com 2.042 (19,03%), nenhuma informação com 1.316 

(12,27%) e quantitativos não monetários com 879 (8,19%). A menor evidenciação 

quantitativa monetária e não monetária quanto ao tipo alcançou 391 termos 

(3,64%). A evidenciação majoritariamente declarativa apresentada nos RAs 
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confirma Souza et al. (2010), Kronbauer e Silva (2012) e Coelho et al. (2013) 

quanto à maioria das informações de natureza socioambiental ser apresentada 

com características declarativas. Essa disposição é apresentada por Hendriksen e 

Van Breda (2012), como uma dificuldade existente nas empresas em apresentar 

quantitativamente e monetariamente elementos que envolvam passivos sociais, 

aspectos trabalhistas, desgastes ambientais inclusive os passivos ambientais. O 

que se configura como um nível incompleto de apresentação de informações 

socioambientais, considerando que informações desse tipo são relevantes, pois a 

ausências delas compromete o entendimento, por parte dos stakeholders, da real 

situação da empresa. 

 

Na Tabela 43 encontra-se a totalização obtida na análise realizada entre os anos 

de 2008 e 2013 nos RAs tomando por critério a natureza da evidenciação. 

 

Tabela 43   

Resultados da natureza da evidenciação nos RAs do ano 2008 a 2013 

Natureza da Evidenciação Número de Termos % 

Negativa 647 6,03% 

Neutra 1.679 15,65% 

Positiva 8.403 78,32% 

Total 10.729 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A natureza da evidenciação preponderante nos RAs é apresentada na Tabela 43. 

Considerando-se a consolidação dos anos analisados, apuram-se 8.403 

sentenças positivas (78,32%), a mais evidenciada, seguida de neutras, com 1.679 

(15,65%), e em menor quantidade as sentenças negativas e em número de 647 

(6,03%). A evidenciação de informações positivas apresentadas em maior número 

e reconhecidas nesta pesquisa vai ao encontro das pesquisas de Santos et al. 

(2001), Siqueira e Vidal (2003), Souza et al. (2010), Fernandes (2012a; 2012b), 

Oliveira et al. (2012), Kronbauer e Silva (2012), Luca et al. (2012), Rover et al. 

(2012), Cardoso et al. (2014) e Turano et al. (2014) no tocante a características 

das informações voluntárias e favoráveis à empresa, com a divulgação por 

conveniência e com a minimização de impactos negativos. É considerado 

discurso parcial e tendencioso aquele apresentado estrategicamente com o intuito 

de manter uma imagem atraente junto aos investidores e favorecer a criação de 



 149

uma boa imagem da empresa. Segundo Porter e Kramer (2002), cada empresa 

pode utilizar iniciativas socioambientais ligadas ao seu core business para 

melhorar seu contexto competitivo e a qualidade do ambiente de negócios nos 

locais onde opera. Com isso, alavanca suas potencialidades no apoio a ações de 

responsabilidade socioambientais, contribuindo com a sociedade de maneira 

estruturada e maximizando o potencial de suas ações. Com a ínfima evidenciação 

de termos negativos pode-se sugerir a inadequação da apresentação das 

informações socioambientais segundo a taxonomia proposta Hendriksen e Van 

Breda (2012), e ainda que, considerando a possibilidade de omissões de 

informações negativas como os passivos sociais e ambientais pode-se entender 

que esses demonstrativos não estão completos, pois não apresentam toda a 

informação relevante, e também por que não apresentou o volume mínimo de 

informações socioambientais capazes de suprir a necessidade dos stakeholders 

quanto ao conteúdo informacional para o processo de tomada de decisão. 

 

A Tabela 44 relata os resultados alcançados na totalização da incidência dos 

termos concernentes ao ISE e aos aspectos socioambientais entre os anos de 

2008 e 2013 e analisados nas NEs. 

 

Tabela 44   

Resultados da evidenciação nas NEs por termos do ano 2008 a 2013 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 22 0,14% 

Equilíbrio Ambiental 1 0,01% 

Governança Corporativa 135 0,89% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 6 0,04% 

Justiça Social - 0,00% 

Sustentabilidade Corporativa - 0,00% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 1.321 8,68% 

Desenvolvimento Sustentável 27 0,18% 

Meio ambiente 284 1,87% 

Responsabilidade 1.234 8,11% 

Social 11.876 78,03% 

Socioambiental 133 0,87% 

Sustentabilidade 180 1,18% 

Total 15.219 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  
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A análise consolidada das NEs de 2008 a 2013 é descrita na Tabela 44 quanto 

aos termos inerentes ao ISE. Houve maior incidência de publicação de GC e 

ausência de publicação de justiça social e sustentabilidade corporativa, o que 

reforça os achados de Borges e Loureiro (2014) quanto à interpretação parcial da 

extensão da sustentabilidade. Assim se podem classificar os termos relativos ao 

ISE na consolidação dos seis anos analisados considerando-se a quantidade de 

termos identificados: GC 135 (0,89%); eficiência econômica 22 (0,14%); ISE 6 

(0,04%); e equilíbrio ambiental 1 (0,01%). Justiça social e sustentabilidade 

corporativa não foram evidenciadas nas NEs, o que remete ao entendimento de 

que esses demonstrativos não apresentam as informações completas conforme 

proposta de classificação e avaliação do nível de evidenciação segundo a 

proposta de Hendriksen e Van Breda (2012). A ausência de evidenciação de 

justiça social e de sustentabilidade remete ao entendimento de omissão de 

informação relevante considerando esses dois termos referem-se aos critérios de 

seleção para o ISE e estão ausentes nos relatórios de empresas participantes do 

índice. 

 

A maior publicação de GC confirma a importância da GC para a gestão das 

empresas e o seu destaque no meio empresarial. Conforme indicado por Jordão e 

Colauto (2013), o destaque da publicação no Brasil quanto às informações de GC, 

confirmando Szabo et al. (2014), e a apresentação de informações não 

obrigatórias como as socioambientais podem ser um reflexo da adoção de boas 

práticas de GC e de estratégias empresariais, de acordo com Kronbauer e Silva 

(2012). E quanto à adoção de práticas de GC que influenciam positivamente na 

geração de valor, GC e estratégia corporativa têm destaque no cenário 

empresarial, como já destacado por Ribeiro et al. (2012).  

 

Além disso, uma empresa autossustentável é aquela capaz de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável ao gerar, simultaneamente, a partir de ações 

concretas, benefícios econômicos, sociais e ambientais, pois, conforme Saltaji 

(2013), essas questões estão fortemente correlacionadas. Quanto aos termos 

socioambientais, o destaque de maior publicação foi o termo social e a menor 

incidência ficou a cargo de desenvolvimento sustentável. Assim, a distribuição dos 

termos socioambientais publicados nas NEs se deu da maior publicação para 



 151

menor, na seguinte ordem: social 11.876 (78,03%); ambiental 1.321 (8,68%); 

responsabilidade 1.234 (8,11%); meio ambiente 284 (1,87%); sustentabilidade 

180 (1,18%); socioambiental 133 (0,87%); e desenvolvimento sustentável 27 

(0,18%). O termo socioambiental, o segundo mais evidenciado, não confirmou 

veementemente o posicionamento das empresas quanto ao seu 

comprometimento com a preservação ambiental, de acordo com Kronbauer e 

Silva (2012). 

 

Podem-se acompanhar, na Tabela 45, os resultados alcançados na totalização da 

incidência dos termos concernentes ao ISE e aos aspectos socioambientais entre 

os anos de 2008 e 2013 e analisados nos RAs. 

 

Tabela 45   

Resultados da evidenciação nos RAs por termos do ano 2008 a 2013 

Termos ISE Número de Termos % 

Eficiência Econômica 17 0,16% 

Equilíbrio Ambiental 7 0,07% 

Governança Corporativa 889 8,29% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 300 2,80% 

Justiça Social 8 0,07% 

Sustentabilidade Corporativa 13 0,12% 

Termos Socioambientais Número de Termos % 

Ambiental 1.972 18,38% 

Desenvolvimento Sustentável 299 2,79% 

Meio ambiente 712 6,64% 

Responsabilidade 823 7,67% 

Social 3.411 31,79% 

Socioambiental 507 4,73% 

Sustentabilidade 1.771 16,51% 

Total 10.729 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

A análise consolidada dos RAs apresentada na Tabela 45 permite perceber maior 

incidência de termos inerentes ao ISE em comparação às NEs. Os RAs 

demonstraram mais evidenciação de GC e menos evidenciação de equilíbrio 

ambiental e justiça social. As publicações nos RAs consolidadas são 

apresentadas pela maior publicação seguidas das menores: GC 889 (8,29%); ISE 

300 (2,80%); eficiência econômica 17 (0,16%); sustentabilidade corporativa 13 

(0,12%); justiça social 8 (0,07%); e equilíbrio ambiental 7 (0,07%). A relevância de 

GC demonstrada pelas empresas nos RAs reforça a importância do assunto para 
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a gestão das empresas e a sua ênfase no meio empresarial, conforme indicado 

por Jordão e Colauto (2013) e Szabo et al. (2014). A adoção de boas práticas de 

GC reflete as estratégias empresariais com o intuito de transparecer as ações das 

empresas, com a evidenciação de informações socioambientais e não 

obrigatórias, como apresentado por Kronbauer e Silva (2012). E também 

influencia positivamente na geração de valor, além da GC, a estratégia 

corporativa dá destaque às empresas no mercado acionário e na sociedade de 

acordo com Ribeiro et al. (2012). 

 

Quanto aos termos socioambientais publicados nos RAs, constatou-se a maior 

publicação do termo social e a menor evidenciação do termo desenvolvimento 

sustentável. Assim, a distribuição dessa evidenciação se deu da seguinte forma: 

social 3.411 (31,79%); ambiental 1.972 (18,38%); sustentabilidade 1.771 

(16,51%); responsabilidade 823 (7,67%); meio ambiente 712 (6,64%); 

socioambiental 507 (4,73%); e desenvolvimento sustentável 299 (2,79%). 

 

Consideração importante a ser destacada é a pouca evidenciação do termo ISE, 

considerando que as empresas analisadas estão listadas no ISE e publicaram 

informações contendo o termo ISE apenas em 306 sentenças das 25.948 

analisadas, corroborando Silva H. et al. (2009) e Oliveira et al. (2012). Esses 

autores afirmam que empresas pertencentes ao ISE deveriam apresentar maior 

número de informações socioambientais. Complementando, Oliveira et al. (2012) 

ressaltaram que empresas pertencentes ao ISE não realizam divulgação plena. 

Em contrapartida, Teixeira et al. (2011) realçam que empresas listadas nesse 

índice estão comprometidas com a responsabilidade social. Os resultados 

indicam que, apesar de serem listadas no ISE, as empresas divulgam poucas 

informações sobre a participação, a forma de inclusão ou de manutenção nesse 

índice conforme já apresentado por Nossa (2002) e Costa e Marion (2007). 

Considerando o nível de evidenciação proposto por Hendriksen e Van Breda 

(2012), pode-se verificar uma evidenciação completa, embora haja uma 

concentração de apresentação em alguns termos e mínima apresentação em 

outros. Desse fato pode-se inferir uma relevância significativa dada a alguns 

termos, ou ainda, a não observância de um tratamento justo, que predispõe a 
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adoção de uma abordagem equitativa na evidenciação das atividades 

empresariais.   

 

Nesse caso específico, porém, observaram-se poucas informações sobre o ISE, 

confirmando Oliveira et al. (2012) e Silva H. et al. (2009) quanto à baixa 

evidenciação de informações socioambientais. As empresas adaptam-se às 

práticas socioambientais de acordo com o que lhes é exigido e apresentado por 

Rover et al. (2012), confirmando que há pouca transparência, conforme defendido 

por Côrrea et al. (2012). Além disso, Oliveira et al. (2012) poucas informações 

sobre o ISE podem significar a estratégia de não apresentar informações 

socioambientais, e a conveniência dos gestores em divulgar ou não as 

informações ambientais.  

 

Nos RAs, o termo ISE foi evidenciado 300 vezes, considerando-se 10.729 

sentenças analisadas nesse relatório, porém nas NEs o termo foi redigido apenas 

seis vezes nas 15.219 sentenças analisadas. Considerações pontuais tratam da 

maior evidenciação de termos inerentes ao ISE que ficou a cargo da GC nos dois 

demonstrativos analisados, sendo que nas NEs o termo obteve evidenciação 

anual máxima em 36 sentenças e nos RAs 177 vezes em sua maior ocorrência. 

Na análise dos termos socioambientais, o social foi o que obteve maior 

evidenciação anual nas NEs (2.401) e nos RAs (687). 

 

Na análise das publicações sobre o ISE, podem-se destacar empresas que não 

publicaram informação referente ao índice: em 2008, foram as empresas CCR 

Rodovias, Companhia Paranaense de Energia (COPEL), Centrais Elétricas 

Brasileiras S/A (ELETROBRÁS), Gerdau, Gerdau Met, IOCHP, Natura, Petrobrás, 

Suzano Petro, Weg; em 2009, Celesc, Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL 

Energia), Eletrobrás, Odontoprev, Telemar; em 2010, CPFL Energia), DASA, 

Telemar, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (USIMINAS), Vivo; em 2011, AES 

Tiete, CPFL Energia, Inds Romi, Light S/A., Telemar, Vivo; em 2012, BRF S/A., 

CCR SA, CPFL Energia, Suzano Papel, Telemar e Copel; e em 2013, COPEL, 

Natura, Telemar, Tim Part. S/A., Ultrapar, Weg. 
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Em contrapartida, as empresas que mais divulgaram informações referentes ao 

ISE foram: em 2008, o Banco Brasileiro de Descontos S/A. (BRADESCO); em 

2009, a Companhia Elétrica de São Paulo (CESP); em 2010, Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP); em 2011, o Bradesco; em 2012, o Bradesco 

e o Banco do Brasil; e em 2013, o Banco do Brasil. Essa constatação reforça o 

entendimento de que a maior evidenciação está relacionada a setores 

regulamentados, em conformidade com a exposição de Gallon et al. (2007), ao 

interesse por parte das empresas em informar ao mercado acionário, 

especialmente no caso das instituições financeiras, complementando os estudos 

de Lima (2007), Lélis et al. (2011) e Luca et al. (2012) quanto ao posicionamento 

da evidenciação voluntária para atender aos propósitos de transparência para o 

mercado acionário.  

 

A evidenciação de informações socioambientais é uma questão de exigência do 

mercado. Segundo Lima (2007) e complementando exposição de Oliveira et al. 

(2006) e Luca et al. (2012), as empresas interessadas em conquistar o mercado 

acionário devem se preocupar em divulgar mais informações socioambientais, 

pois a atuação responsável se destaca no mercado. Esta pesquisa confirma 

Calixto (2013) na afirmativa de que empresas brasileiras divulgam poucas 

informações socioambientais, o que as prejudica no mercado, pois elas devem 

alinhar a responsabilidade socioambiental ao planejamento estratégico e gerir 

responsavelmente as suas informações socioambientais, de acordo com Souza et 

al. (2010).  

 

Os resultados desta pesquisa corroboram estudo de Oliveira et al. (2012) no 

entendimento de que empresas pertencentes ao ISE não realizam divulgação 

plena. Silva J. et al. (2009) afirmaram que empresas listadas no ISE deveriam 

apresentar maior número de informações socioambientais, pois, como defendem 

Teixeira et al. (2011), empresas pertencentes ao ISE estão comprometidas com a 

responsabilidade social. Rocha et al. (2011) aduzem que sustentabilidade, 

responsabilidade social e questões ambientais são convergentes e deveriam estar 

publicamente associadas. 
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4.4 Análise setorial 

 

Buscando atender ao segundo objetivo específico, procurou-se descrever e 

discutir o nível de evidenciação de informações socioambientais em cada setor 

econômico, considerando as empresas listadas no ISE da BM&FBovespa, no 

período de 2008 a 2013. Isso foi alcançado com base na análise setorial, 

subsetorial e por segmento de atuação das empresas. 

 

Considerando a divisão setorial proposta pela BM&FBovespa, foi possível 

identificar as empresas por setores, subsetores e segmentos, de 2008 a 2013de 

acordo com a proposta deste trabalho. A Bolsa de Valores propõe uma divisão 

setorial composta de 10 setores, 43 subsetores e 95 segmentos de atuação das 

empresas. Essa classificação é realizada pela BM&FBovespa, o que previne 

classificações duvidosas ou indevidas na análise. A apresentação setorial das 

empresas participantes do ISE se deu a partir das 202 participações no índice e 

as repetições de seleção das empresas ao longo dos seis anos. Esse 

procedimento vem a acrescentar e contribuir para a percepção da evidenciação 

socioambiental das empresas por setor, subsetor e segmento e que são 

selecionadas para formarem o ISE.  

 

A Tabela 46 traz a participação das 202 empresas em aspectos quantitativos e 

percentuais por setor, segundo classificação da BM&FBovespa. 

 

Tabela 46   

Participações no ISE por setor, de 2008 a 2013  

Setor Quant. % 

Bens Industriais 10 4,95% 

Construção e Transporte 9 4,46% 

Consumo não Cíclico 17 8,42% 

Financeiro e Outros 36 17,82% 

Materiais Básicos 41 20,30% 

Petróleo. Gás e Biocombustíveis 1 0,50% 

Telecomunicações 13 6,44% 

Utilidade Pública 75 37,13% 

Total 202 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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A análise setorial apresentada na Tabela 46 revela que de 202 participações no 

ISE as empresas de utilidade pública foram as que mais participaram ao longo 

dos seis anos analisados. Os dados confirmam pesquisa realizada por Luca et al. 

(2012) e Cardoso et al. (2014) quanto aos níveis mais elevados de divulgação 

socioambiental dos setores de utilidade pública e que empresas do setor de 

consumo cíclico e tecnologia da informação não participaram desse índice no 

período analisado. A classificação considerou a maior participação por setor, 

seguida das menores, assim o setor utilidade pública participou do ISE por 75 

vezes (37,13%), materiais básicos 41 vezes (20,30%), financeiros e outros 36 

vezes (17,82%), consumo não cíclico 17 vezes (8,42%), telecomunicações 13 

vezes (6,44%), bens industriais 10 vezes (4,95%), construção e transporte nove 

vezes (4,46%), petróleo, gás e biocombustíveis uma vez (0,50%). Consumo 

cíclico e tecnologia da informação não participaram ao longo dos seis anos 

analisados. A maior participação no ISE de empresas no setor de utilidade pública 

pode estar condicionada a um nível adequado de divulgação de informações 

proposto por Hendriksen e Van Breda (2012), notadamente as de natureza 

socioambiental, considerando a apresentação de um volume mínimo de 

informações, concretizando declarações adequadas e atendendo aos critérios de 

seleção para participação no ISE. 

 

A Tabela 47 discrimina a participação das empresas ao longo dos anos de 2008 a 

2013, por setor. 

 

Tabela 47       

Participações detalhadas no ISE por setor, de 2008 a 2013   

Setor/Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bens Industriais 3 1 2 2 1 1 

Construção e Transporte 1 - 1 1 3 3 

Consumo não Cíclico 4 4 3 2 2 2 

Financeiro e Outros 3 4 5 8 8 8 

Materiais Básicos 7 6 7 7 7 7 

Petróleo. Gás e Biocombustíveis 1 - - - - - 

Telecomunicações - 2 3 3 2 3 

Utilidade Pública 12 12 12 13 13 13 

Total 31 29 33 36 36 37 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.   
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A análise das empresas participantes do ISE no decorrer de 2008 a 2013 e 

considerando os setores de atuação (Tabela 47) permite inferir que há certa 

estabilidade de participação tendo-se a permanência constante em cinco dos 10 

setores (bens industriais, consumo não cíclico, financeiro e outros, materiais 

básicos, e utilidade pública). Nos setores construção e transporte e 

telecomunicações não houve participação em apenas um dos anos analisados. O 

setor petróleo, gás e biocombustíveis perdeu a participação em 2009, não 

recuperando nos anos seguintes. No conjunto, houve constância de participações, 

ressaltando-se que a maior variação ocorrida em termos percentuais (200%) foi o 

aumento de 2011 para 2012 no setor de construção e transportes e a maior 

redução (100%) no setor petróleo, gás e biocombustíveis.  

 

A Tabela 48 proporciona a leitura das 202 participações no ISE por subsetor em 

termos quantitativos e percentuais. 

 

Tabela 48   

Participações no ISE por subsetor, de 2008 a 2013 

Subsetor Quant. % 

Água e Saneamento 9 4,46% 

Alimentos Processados 7 3,47% 

Construção e Engenharia 4 1,98% 

Energia Elétrica 66 32,67% 

Holdings Diversificadas 3 1,49% 

Intermediários Financeiros 29 14,36% 

Madeira e Papel 19 9,41% 

Máquinas e Equipamentos 4 1,98% 

Material de Transporte 6 2,97% 

Mineração 3 1,49% 

Petróleo - Gás e Biocombustíveis 1 0,50% 

Previdência e Seguros 4 1,98% 

Produto de Uso Pessoal e Limpeza 6 2,97% 

Químicos 6 2,97% 

Saúde 4 1,98% 

Siderurgia e Metalurgia 13 6,44% 

Telefonia Fixa 8 3,96% 

Telefonia Móvel 5 2,48% 

Transporte 5 2,48% 

Total 202 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A Tabela 48 aborda os subsetores econômicos propostos pela BM&FBovespa, 

com a concentração de participação no ISE em 19 subsetores dos 43 possíveis 
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de serem classificados. Verifica-se que energia elétrica foi o subsetor mais 

representado, o que vai ao encontro das pesquisas de Nossa (2002), Rocha et al. 

(2011), Holanda et al. (2012), Luca et al. (2012), Dani et al. (2013), Oro et 

al.(2013) e Oliveira et al. (2014), que também descreveram a significativa 

participação do setor elétrico com base nas participações no ISE. Esse fato é 

entendido pela imposição do órgão regulador ANEEL e pelas práticas de 

sustentabilidade, exigências legais e regulamentares. 

 

Os subsetores que participaram, porém com menos reincidência, foram os de 

holdings diversificados, mineração e petróleo, gás e biocombustíveis, além de 19 

subsetores que não participaram do ISE no período analisado. As participações 

no ISE são relatadas da maior até a menor, por subsetor. A maior participação no 

ISE se deu pelo subsetor energia elétrica, com 66 participações (32,67%), 

seguido dos subsetores intermediários financeiros 29 (14,36%), madeira e papel 

19 (9,41%), siderurgia e metalurgia 13 (6,44%), água e saneamento nove 

(4,46%), telefonia fixa oito (3,96%), alimentos processados sete (3,47%), material 

de transporte seis (2,97%), produtos de uso pessoal e de limpeza seis (2,97%), 

químicos seis (2,97%), telefonia móvel cinco (2,48%), transporte cinco (2,48%), 

construção e engenharia quatro (1,98%), máquinas e equipamentos quatro 

(1,98%), previdência e seguros quatro (1,98%), saúde quatro (1,98%), holdings 

diversificadas três (1,49%), mineração três (1,49%), petróleo, gás e 

biocombustíveis uma (0,50%). A grande representatividade do setor elétrico por 

meio de sua participação no ISE e a significativa evidenciação de informações 

socioambientais não confirma a divulgação voluntária de informações, mas 

possivelmente é resultante do atendimento às exigências do órgão regulador, 

conforme já aludido por Luca et al. (2012). A elevada participação de 

determinados subsetores pode estar condicionada a uma maior adequação das 

DCs aos critérios propostos pela BM&FBovespa para seleção de empresas para 

compor o ISE, pressupondo um nível adequado de apresentação de informações, 

sobretudo àquelas que dão atendimento à participação no índice conforme 

defendido por Hendriksen e Van Breda (2012). 

 

A Tabela 49 apresenta a participação detalhada das empresas no ISE, por 

subsetor econômico. 
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Tabela 49       

Participações detalhadas no ISE por subetor, de 2008 a 2013   

Subsetor/Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Água e Saneamento 1 1 1 2 2 2 

Alimentos Processados 2 1 1 1 1 1 

Construção e Engenharia - - 1 1 1 1 

Energia Elétrica 11 11 11 11 11 11 

Holdings Diversificadas - - - 1 1 1 

Intermediários Financeiros 3 4 4 6 6 6 

Madeira e Papel 4 3 3 3 3 3 

Máquinas e Equipamentos 1 - 1 1 - 1 

Material de Transporte 2 1 1 1 1 - 

Mineração - - - 1 1 1 

Petróleo - Gás e Biocombustíveis 1 - - - - - 

Previdência e Seguros - - 1 1 1 1 

Produto de Uso Pessoal e Limpeza 1 1 1 1 1 1 

Químicos 1 1 1 1 1 1 

Saúde 1 2 1 - - - 

Siderurgia e Metalurgia 2 2 3 2 2 2 

Telefonia Fixa - 1 2 2 1 2 

Telefonia Móvel - 1 1 1 1 1 

Transporte 1 - - - 2 2 

Total 31 29 33 36 36 37 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Os resultados constantes na Tabela 49 demonstram constância de participação 

dos subsetores de alimentos processados, energia elétrica, produtos de uso 

pessoal e de limpeza. As maiores variações ocorridas em percentual de 100% de 

aumento foram nos subsetores água e saneamento, saúde, telefonia fixa, 

telefonia móvel e transporte. As maiores reduções também em percentual de 

100% foram nos subsetores máquinas e equipamentos, petróleo/ gás e 

biocombustíveis, saúde e transporte.  

 

Consultam-se na Tabela 50 os resultados obtidos na classificação por segmento 

das empresas participantes do ISE no período dos seis anos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 



 160

Tabela 50   

Participações no ISE por segmento, de 2008 a 2013  

Segmento Quant. % 

Água e Saneamento 9 4,46% 

Bancos 29 14,36% 

Carnes e Derivados 7 3,47% 

Construção Civil 4 1,98% 

Energia Elétrica 66 32,67% 

Exploração de Rodovias 5 2,48% 

Exploração e/ou Refino 1 0,50% 

Holdings Diversificadas 3 1,49% 

Madeira 11 5,45% 

Máq. e Equip. Industriais 2 0,99% 

Material Aeronáutico e de Defesa 5 2,48% 

Material Rodoviário 1 0,50% 

Minerais Metálicos 3 1,49% 

Motores - Compressores e Outros 2 0,99% 

Papel e Celulose 8 3,96% 

Petroquímicos 6 2,97% 

Produtos de Uso Pessoal 6 2,97% 

Seguradoras 4 1,98% 

Serv. Méd. Hospit. Análises e Diagnósticos 4 1,98% 

Siderurgia 13 6,44% 

Telefonia Fixa 8 3,96% 

Telefonia móvel 5 2,48% 

Total 202 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Na análise dos segmentos propostos pela BM&FBovespa e apresentados na 

Tabela 50, constata-se concentração de participação por segmento. Dos 95 

segmentos, houve participação de somente 23. Desses houve elevada incidência 

nos segmentos de energia elétrica e bancos, o que corrobora a pesquisa de 

Oliveira et al. (2014). Esses autores destacam que os bancos elaboram relatórios 

completos, o que atende a classificação de Hendriksen e Van Breda (2012), 

quando ao nível completo de apresentação de informações relevantes. Já o 

volume de empresas listadas no ISE do setor elétrico se justifica pela imposição 

das exigências do setor. 

 

Entre os segmentos participantes, os de exploração e/ou refino e material 

rodoviário foram os menos reincidentes nos anos estudados. Assim, pode-se 

verificar, a partir do segmento de energia elétrica, conforme apresentado: energia 

elétrica 66 (32,67%); bancos 29 (14,36%); siderurgia 13 (6,44%); água e 

saneamento nove (4,46%); papel e celulose oito (3,96%); telefonia fixa oito 
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(3,96%);carnes e derivados sete (3,47%); madeira e papel seis (2,97%); 

petroquímicos seis (2,97%); produtos de uso pessoal seis (2,97%); exploração de 

rodovias cinco (2,48%); madeira cinco (2,48%); material aeronáutico e de defesa 

cinco (2,48%); telefonia móvel cinco (2,48%); construção civil quatro (1,98%); 

seguradoras quatro (1,98%);serviços médicos e hospitalares; análises e 

diagnósticos quatro (1,98%);holdings diversificadas três (1,49%);minerais 

metálicos três (1,49%); máquinas e equipamentos industriais dois (0,99%); 

motores/compressores e outros dois (0,99%); exploração e/ou refino um (0,50%); 

e material rodoviário um (0,50%).  

 

A participação das empresas por segmento entre os anos de 2008 a 2013 é 

relatada na Tabela 51 de forma detalhada. 

 
Tabela 51 

      

Participações detalhada no ISE por segmento, de 2008 a 2013    

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Água e Saneamento 1 1 1 2 2 2 

Bancos 3 4 4 6 6 6 

Carnes e Derivados 2 1 1 1 1 1 

Construção Civil - - 1 1 1 1 

Energia Elétrica 11 11 11 11 11 11 

Exploração de Rodovias 1 - - - 2 2 

Exploração e/ou Refino 1 - - - - - 

Holdings Diversificadas - - - 1 1 1 

Madeira 1 2 2 2 2 2 

Máq. e Equip. Industriais - - 1 1 - - 

Material Aeronáutico e de Defesa 1 1 1 1 1 - 

Material Rodoviário 1 - - - - - 

Minerais Metálicos - - - 1 1 1 

Motores Compressores e Outros 1 - - - - 1 

Papel e Celulose 3 1 1 1 1 1 

Petroquímicos 1 1 1 1 1 1 

Produtos de Uso Pessoal 1 1 1 1 1 1 

Seguradoras - - 1 1 1 1 

Serv. Méd. Hospit. Análises e 
Diagnósticos 

1 2 1 - - - 

Siderurgia 2 2 3 2 2 2 

Telefonia Fixa - 1 2 2 1 2 

Telefonia móvel - 1 1 1 1 1 

Total 31 29 33 36 36 37 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.    

 

Na análise da Tabela 51 detecta-se constância nas participações dos segmentos 

de energia elétrica, material aeronáutico e de defesa e produtos de uso pessoal. 
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Os maiores aumentos percentuais (100%) de participação no ISE foi percebido 

nos segmentos água e saneamento, madeira, minerais metálicos, serviços 

médicos hospitalares, análises e diagnósticos e telefonia fixa. As maiores 

reduções percentuais (100%) ocorreram nos segmentos exploração de rodovias, 

exploração e/ou refino, máquinas e equipamentos industriais, material rodoviário, 

motores compressores e outros, serviços médicos hospitalares, análises e 

diagnósticos.  

 

Essa análise entre os anos de 2008 e 2013 possibilitou perceber a pouca 

rotatividade de participação no ISE e constante reincidência das empresas já 

listadas. Os setores, subsetores e segmentos se mantiveram com pouca variação 

quantitativa de participações, e também poucas entradas. Essa característica de 

evidenciação entre setores econômicos complementa Nossa (2002) quanto a 

ausência de variação de publicação em novos setores, subsetores e segmentos.  

 

Em suma, do que fora analisado pode-se inferir que há uma concentração de 

participação em setores, substores e segmentos econômicos resultante de 

maiores exigências de determinados órgãos regulamentadores e/ou por causa do 

nível de impacto ambiental causado pelo desenvolvimento de determinadas 

atividades. Setores com maior impacto ambiental resultam em maior rigidez na 

regulamentação, adoção de práticas sustentáveis e mais visibilidade da 

sociedade. 

 

4.5 Análise das notas explicativas e relatórios da administração 

 

Com o propósito de atender ao objetivo geral de analisar o nível de evidenciação 

de informações socioambientais no período de 2008 a 2013 nos diferentes 

setores econômicos das empresas listadas no ISE da BM&FBovespa, procurou-

se analisar o nível de evidenciação de informações sociais e ambientais 

evidenciados nos RAs e NEs de 2008 a 2013, conforme proposto no terceiro 

objetivo específico. Essa avaliação foi também compreendida pela busca dos 

termos mais e menos evidenciados e o tipo e a natureza da apresentação do 

conteúdo das NEs e RAs. A Tabela 52 traz um resumo dos totais evidenciados 

entre os anos de 2008 e 2013. 
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Tabela 52        

Resumo da evidenciação de 2008 a 2013 nas NEs e RAs   

       Ano               2008                           2009                           2010                           2011 
 Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 

NEs 1.714 51,38% 1.794 56,49% 2.937 60,68% 2.843 58,12% 

RAs 1.622 48,62% 1.382 43,51% 1.903 39,32% 2.049 41,88% 

Total 3.336 100,00% 3.176 100,00% 4.840 100,00% 4.892 100,00% 

Ano                2012                         2013                         Total 

 Quant. % Quant. % Quant. % 

NEs 2.920 59,46% 3.011 62,82% 15.219 58,65% 

RAs 1.991 40,54% 1.782 37,18% 10.729 41,35% 

Total 4.911 100,00% 4.793 100,00% 25.948 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.    

 

A Tabela 52 faz um comparativo da evidenciação entre NEs e RAS entre os anos 

de 2008 e 2013. O ano de 2008 obteve um total de 3.336 evidenciações, sendo 

que 1.714 foram tratadas nas NEs e 1.622 nos RAs, representando 51,38 e 

48,62%, respectivamente. Em 2009, as NEs apresentaram 1.794 informações e 

os RAs 1.382, respectivamente, representando 56,49 e 43,51%. No ano de 2010, 

as NEs ficaram responsáveis por 2.937 e os RAs por 1.903 das informações 

prestadas, com 60,38% nas NEs e 39,32% nos RAs. As NEs do ano de 2011 

continham 2.843 e os RAs 2.049 termos dentre os selecionados, correspondendo 

a 58,12 e 41,88%, respectivamente. O ano de 2012, com o maior número de 

termos evidenciados, informou nas NEs 2.920 resultados, enquanto os RAs 

apresentaram 1.991 termos, correspondendo, respectivamente, a 59,46 e 40,54% 

em uma perspectiva percentual. As NEs do ano de 2013 evidenciaram 3.011 

termos, enquanto os RAs 1.782, apresentando a maior participação percentual 

nas NEs com 62,82% e a menor participação percentual nos RAs com 37,18%. 

Na análise quantitativa, as NEs exibiram em 2013 a maior quantidade de termos 

pesquisados e os RAs do ano de 2009 registram a menor quantidade.  

 

Entre os anos analisados, o maior número de termos pesquisados foi nas NEs 

(15.219 termos), enquanto nos RAs constaram 10.729 termos. Esse resultado 

consolidado entre os anos de 2008 e 2013 representou a evidenciação de 58,65% 

nas NEs e 41,35% nos RAs, confirmando os achados de Souza et al. (2010) 

quanto à evidenciação ambiental e social se manifestando em maior parte nas 

NEs. No entanto, contradizendo os resultados obtidos por Kronbauer e Silva 
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(2012), Beuren, Nass, et al. (2013) e Coelho et al. (2013) no tocante à 

evidenciação majoritária nos RAs. 

 

A Tabela 53 mostra o distanciamento percentual na comparação entre NEs e RAs 

entre os anos analisados. 

 

Tabela 53        

Distanciamento percentual da evidenciação de 2008 a 2013 nas NEs e RAs 

     Ano                    2008                         2009                            2010                          2011 

 Quant. Variação Quant. Variação Quant. Variação Quant. Variação 

NEs 1.714 1,38 1.794 6,49 2.937 10,68 2.843 8,12 

RAs 1.622 -1,38 1.382 -6,49 1.903 -10,68 2.049 -8,12 

Total 3.336 2,76 3.176 12,97 4.840 21,36 4.892 16,23 

         Ano                     2012                        2013                            Total 

 Quant. Variação Quant. Variação Quant. Variação 

NEs 2.920 9,46 3.011 12,82 15.219 8,65 

RAs 1.991 -9,46 1.782 -12,82 10.729 -8,65 

Total 4.911 18,92 4.793 25,64 25.948 17,30 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

As diferenças entre os distanciamentos da evidenciação comparando as NEs e 

RAs são encontrados na Tabela 53. Os quantitativos dos anos analisados ficaram 

mais próximos em 2008, com 1.714 sentenças nas NEs e 1.622 nos RAs - 51,38 

e 48,62%, respectivamente, da evidenciação analisada, com o menor 

distanciamento em pontos percentuais de 2,76. Com maior distanciamento em 

2013, as NEs destacam 3.011 sentenças e os RAs 1.782 (62,82 e 37,18%, 

respectivamente), com distanciamento em pontos percentuais de 25,64.  

 

A maior evidenciação alcançada segundo os critérios propostos, nesta pesquisa, 

foi nas NEs no ano de 2013 e a menor foi nos RAs de 2009. O aumento da 

evidenciação entre os anos de 2009 e 2012 pode ser reconhecido como uma 

mudança de posicionamento das empresas, principalmente quanto à adoção e 

preocupação com aspectos de sustentabilidade, confirmando a pesquisa de 

Fernandes (2012a; 2012b) e complementando o estudo de Dias et al. (2011) 

quanto ao entendimento da necessidade de transparência e exigências de órgãos 

reguladores. O aumento da evidenciação reconhecida entre os anos de 2009 e 

2012 pode ser entendido também, como o reconhecimento da importância dada 

pelas empresas aos aspectos socioambientais e pelo considerável aumento de 
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participação no ISE. Pode estar condicionado aos liames da sustentabilidade 

empresarial que obtém atualmente a maior divulgação, segundo Fernandes 

(2012a; 2012b) e Pires e Arrigoni (2004), da publicação da Lei no 11.638 (Brasil, 

2007) e da Lei no 11.941 (Brasil, 2009), que tratam da convergência brasileira às 

normas internacionais de contabilidade. Além da predisposição das empresas em 

apresentar aspectos da sustentabilidade, ações comprometidas com o 

desenvolvimento humano e recomposições ambientais, pois revelam as boas 

práticas das empresas e da administração, conforma já discutido por Hendriksen 

e Van Breda (2012). 

 

A Tabela 54 compara a evidenciação nas NEs e RAs. 

 
Tabela 54 

     

Comparativo do tipo de evidenciação 2008 a 2013: NEs x RAs 

Tipo de Evidenciação                                   Total            NEs           RAs 
 Quant. Quant. % Quant. % 

Declarativo 11.834 5.733 48,45% 6.101 51,55% 

Nenhuma Informação 3.298 1.982 60,10% 1.316 39,90% 

Quantitativo Monetário 7.101 5.059 71,24% 2.042 28,76% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 1.402 1.011 72,11% 391 27,89% 

Quantitativo Não Monetário 2.313 1.434 62,00% 879 38,00% 

Total 25.948 15.219 58,65% 10.729 41,35% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

Faz-se na Tabela 54 uma comparação do tipo de evidenciação, confrontando NEs 

e RAs. Apurou-se que somente as sentenças declarativas estão presentes em 

maior número, situadas nos RAs. Os outros tipos de evidenciação - nenhuma 

informação, quantitativa monetária, quantitativa monetária e não monetária e 

quantitativa não monetária - estão listados em maior número nas NEs. De 25.948 

sentenças analisadas nas NEs e RAs de 2008 a 2013 e considerando o tipo de 

evidenciação, constata-se que 48,45% de 11.834 sentenças declarativas estão 

localizados nas NEs e 51,55% nos RAs. O tipo de evidenciação nenhuma 

informação totalizou 3.298 sentenças e, destas, 60,10% concentraram-se nas 

NEs e 39,90% nos RAs. As sentenças quantitativas monetárias totalizaram 7.101, 

sendo que 71,24% estão evidenciadas nas NEs e 28,76% nos RAs. A 

evidenciação do tipo quantitativa monetária e não monetária foi registrada com 

maior evidenciação nas NEs, com 72,11%, e nos RAs, 27,89% de 1.402 

sentenças, o que representou numericamente 1.011 e 391, respectivamente. As 
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2.313 sentenças classificadas como quantitativas não monetárias totalizaram 

62,00% nas NEs e 38,00% nos RAS, respectivamente, 1.434 e 879 sentenças. A 

maior evidenciação declarativa apresentada tanto nos RAs quanto nas NEs 

reforçam a teoria de Hendriksen e Van Breda (2012) quanto a aparente 

dificuldade de mensuração das empresas no que tange a questões 

socioambientais e de passivos, como os trabalhistas. 

 

A quantidade de evidenciação por tipo consolidada considerando os anos 

analisados está registrada na Tabela 55. 

 

Tabela 55   

Quantidade de evidenciação por tipo: consolidado 2008 a 2013 

Tipo de Evidenciação Total % 

Declarativo 11.834 45,61% 

Nenhuma Informação 3.298 12,71% 

Quantitativo Monetário 7.101 27,37% 

Quantitativo Monetário e Não Monetário 1.402 5,40% 

Quantitativo Não Monetário 2.313 8,91% 

Total 25.948 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Pode-se ler a quantidade da evidenciação na Tabela 55, obedecendo ao critério 

tipo de evidenciação considerando o total da análise. Percebeu-se a tendência 

declarativa das informações evidenciadas pela empresas listadas no ISE dos 

anos de 2008 a 2013, o que corrobora pesquisa de Souza et al. (2010) e Coelho 

et al. (2013). A evidenciação declarativa alcançou 11.834 sentenças (45,61%), 

acompanhada da evidenciação quantitativa monetária com 7.101 (27,37%), 

nenhuma informação com 3.298 (12,71%), quantitativa não monetária com 2.313 

(8,91%) e com a menor evidenciação, com 1.402 sentenças, a quantitativa 

monetária e não monetária (5,40%). 

 

A Tabela 56 mostra a natureza da evidenciação de forma comparativa entre as 

NEs e RAs. 
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Tabela 56      

Comparativo da natureza da evidenciação 2008 a 2013: NEs x RAs 

Natureza da Evidenciação Total NEs RAs 

 Quant. Quant. % Quant. % 

Negativa 2.326 1.679 72,18% 647 27,82% 

Neutra 6.448 4.769 73,96% 1.679 26,04% 

Positiva 17.174 8.771 51,07% 8.403 48,93% 

Total 25.948 15.219 58,65% 10.729 41,35% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

O comparativo da natureza da evidenciação entre as NEs e RAs acusou que a 

maioria das informações está localizada nas NEs (Tabela 56). Das 25.948 

sentenças analisadas, 2.326 foram classificadas como negativas, sendo que 

72,18% estão localizadas nas NEs e 27,82% no RAs. As evidenciações neutras 

em número de 6.448 foram concentradas nas NEs (73,96%) e nos RAs (26,04%). 

Quanto à natureza positiva, as sentenças obtiveram mais equilíbrio entre NEs e 

RAs, com localização de 51,07 e 48,93%, respectivamente, totalizando 17.174. 

 

A consolidação da evidenciação de acordo com a natureza da evidenciação é 

enfatizada na Tabela 57. 

 

Tabela 57   

Quantidade de evidenciação por natureza: consolidado 2008 a 2013 

Natureza da Evidenciação Total % 

Negativa 2.326 8,96% 

Neutra 6.448 24,85% 

Positiva 17.174 66,19% 

Total 25.948 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A análise consolidada da natureza da evidenciação entre 2008 e 2013 e 

apresentada na Tabela 57 permitiu perceber que mais da metade das 

informações é publicada com teor positivo, o que confirma os resultados já 

obtidos por Souza et al. (2010) e Coelho et al. (2013). Verifica-se que há poucas 

informações publicadas com características negativas, o que é tratado por 

Siqueira e Vidal (2003), Kronbauer e Silva (2012), Ferreira e Bufoni (2006) como 

um procedimento para omitir questões negativas e passivos socioambientais. 

Assim, a natureza positiva foi responsável por 17.174 (66,19%), as publicações 

neutras por 6.448 (24,85%) e as informações negativas por 2.326 sentenças 
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(8,96%). Essa discrepância entre informações negativas e positivas foi relatada 

por Siqueira e Vidal (2003) como falta de equilíbrio entre informações dessa 

modalidade. A localização das informações negativas é compreendida no final 

das demonstrações como forma de atenuar o impacto de tais informações com a 

apresentação positiva e destacada no preâmbulo dos RAs e NEs. A abordagem 

positiva apresentada nas NEs e RAs invoca uma interpretação de omissão ou 

redução de passivos socioambientais relacionados a danos ambientais, 

problemas sociais, poluição ambiental, desemprego, condições insalubres de 

trabalho e problemas sociais. Este posicionamento das empresas não permite 

classificar a evidenciação dos demonstrativos analisados em adequada, pois não 

se tem um volume mínimo de informações, notadamente as negativas. Não se 

pode considerá-las justas porque não se observa um tratamento equitativo com 

as informações, e ao menos completa, considerando a ausência e/ou a pouca 

apresentação de informação relevante como a socioambiental e as pertinentes à 

participação no ISE (Hendriksen & Van Breda, 2012). 

 

Na Tabela 58 comparam-se termos evidenciados nas NEs e RAs no período 

analisado de 2008 a 2013. 

 

Tabela 58      

Comparativo dos termos evidenciados: NEs x RAs de 2008 a 2013  

Termos ISE Total NEs RAs 

 Quant. Quant. % Quant. % 

Eficiência Econômica 39 22 56,41% 17 43,59% 

Equilíbrio Ambiental 8 1 12,50% 7 87,50% 

Governança Corporativa 1.024 135 13,18% 889 86,82% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 306 6 1,96% 300 98,04% 

Justiça Social 8 - 0,00% 8 100,00% 

Sustentabilidade Corporativa 13 - 0,00% 13 100,00% 

Termos Socioambientais Total NEs RAs 

 Quant. Quant. % Quant. % 

Ambiental 3.293 1.321 40,12% 1.972 59,88% 

Desenvolvimento Sustentável 326 27 8,28% 299 91,72% 

Meio ambiente 996 284 28,51% 712 71,49% 

Responsabilidade 2.057 1.234 59,99% 823 40,01% 

Social 15.287 11.876 77,69% 3.411 22,31% 

Socioambiental 640 133 20,78% 507 79,22% 

Sustentabilidade 1.951 180 9,23% 1.771 90,77% 

Total 25.948 15.219 58,65% 10.729 41,35% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa.   



 169

A Tabela 58 faz a comparação entre NEs e RAs e quanto aos termos 

evidenciados entre 2008 e 2013. Nota-se que os termos eficiência econômica, 

responsabilidade e social obtiveram maior evidenciação percentual nas NEs, com 

56,41, 59,99 e 77,69% de participação, respectivamente. Equilíbrio ambiental 

(87,50%), GC (86,82%), ISE (98,04%), justiça social (100,00%), sustentabilidade 

corporativa (100,00%), ambiental (59,88%), desenvolvimento sustentável 

(91,72%), meio ambiente (71,49%), socioambiental (79,22%) e sustentabilidade 

(90,77%) foram percentualmente mais evidenciados nos RAs. Isso confirma os 

estudos realizados por Gallon et al. (2008) quanto à importância dos RAs como 

peça contábil que contribui para a tomada de decisão dos acionistas e como meio 

de evidenciar as informações socioambientais. A totalização dos termos 

evidenciados nas duas DCs indica que a GC foi a mais evidenciada entre os 

termos relativos ao ISE, com 135 (13,18%) e 889 (86,82%) de 1.024 publicações 

nas NEs e RAs, respectivamente. Esses dados confirmam os achados de Gallon 

et al. (2007), Cunha e Ribeiro (2008) Beuren, Nass, et al. (2013) e Ribeiro (2013) 

na perspectiva da relação da transparência, com a redução da assimetria 

informacional e das práticas de GC. O segundo termo mais evidenciado nas NEs 

foi eficiência econômica, com 22 publicações, correspondendo a 56,41%. Já nos 

RAs o segundo termo mais evidenciado foi ISE, com 300 termos (98,04% do total 

de 306 publicações).  

 

Nos RAs foram publicados todos os termos relacionados ao ISE, porém nas NEs 

não foram publicados os termos justiça social e sustentabilidade corporativa. 

Considerando os termos do grupo socioambiental, as NEs e RAs registraram em 

maior quantidade os termos social e ambiental. De forma similar, as duas 

demonstrações publicaram em menor quantidade os termos socioambiental e 

desenvolvimento sustentável. O conteúdo menos formal das NEs e RAs 

possibilita maior evidenciação de situações específicas e particulares das 

empresas, o que corrobora o discurso de Dalmácio e Paulo (2004), favoráveis à 

utilização desses demonstrativos para que as empresas possam se expressar 

para o mercado. As NEs e os RAs possibilitam mais esclarecimentos sobre as 

suas atividades ao público, pois permitem o relato de fatos que não puderam ser 

explicados numericamente, o que se alinha ao pressuposto sugerido por Zonatto 

e Beuren (2010) e Gesser et al. (2012) quanto ao acesso dessas DCs ao público.  
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A Tabela 59 apresenta a consolidação dos termos evidenciados de 2008 a 2013. 

 

Tabela 59   

Quantidade de evidenciação por termos: consolidado 2008 a 2013 

Termos ISE Total % 

Eficiência Econômica 39 0,15% 

Equilíbrio Ambiental 8 0,03% 

Governança Corporativa 1.024 3,95% 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 306 1,18% 

Justiça Social 8 0,03% 

Sustentabilidade Corporativa 13 0,05% 

Termos Socioambientais Total % 

Ambiental 3.293 12,69% 

Desenvolvimento Sustentável 326 1,26% 

Meio ambiente 996 3,84% 

Responsabilidade 2.057 7,93% 

Social 15.287 58,91% 

Socioambiental 640 2,47% 

Sustentabilidade 1.951 7,52% 

Total 25.948 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A totalização dos termos evidenciados entre 2008 e 2009 pode ser consultada na 

Tabela 59, na qual se apura que quanto aos termos inerentes ao ISE, GC foi o 

mais evidenciado, com 1.024 termos, e quanto aos termos socioambientais, o 

social foi repetido 15.287 vezes. A expressiva evidenciação de GC demonstra a 

importância do assunto para a gestão das empresas e sua relação com a 

transparência e sustentabilidade empresarial, além de sua ênfase no meio 

empresarial, conforme indicado por Jordão e Colauto (2013) e Szabo et al. (2014). 

Da análise consolidada de 2008 a 2013 e considerando os dois demonstrativos 

pode-se perceber, quanto a presença dos termos investigados, e quanto ao nível 

proposto Hendriksen e Van Breda (2012) que há uma evidenciação completa, 

porém não justa, devido a relevância de alguns termos e ao tratamento pouco 

relevante a outros, e também não é adequada considerando o volume 

extremamente mínimo de apresentação de alguns termos, o que pode resultar em 

uma leitura que iluda os stakeholders. 
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4.6 Análise pontual da evidenciação 

 

Em uma análise pontual do tipo de evidenciação obedecendo aos critérios de 

classificação das informações em declarativa, nenhuma informação, quantitativa 

monetária, quantitativa monetária e não monetária, quantitativa não monetária, 

percebeu-se que em 2008 a Petrobrás foi a empresa que mais evidenciou 

informações quantitativas monetárias (53) e a que mais evidenciou de forma 

positiva (62 informações), considerando os critérios de informação negativa, 

neutra e positiva. Foi também a empresa com maior número de termos entre os 

pesquisados (134) nas NEs, no conjunto de termos socioambientais e ISE. 

 

Nos RAs do ano de 2008 a maior evidenciação por tipo foi da Copel, com 246 

termos declarativos, sendo responsável pela maior evidenciação em quantidade 

de termos. Quanto à natureza, a Petrobrás publicou 123 informações positivas. 

Na totalidade dos termos analisados, a Copel obteve a maior publicação, com 327 

termos. Quanto aos termos concernentes ao ISE e publicados em 2008 nas NEs, 

a maior publicação foi eficiência econômica realizada pelo Bradesco e em número 

de sete. Quanto aos termos socioambientais, a Petrobrás foi a que mais publicou, 

com 131 termos ambientais dos quais 92 transcreviam informações com o termo 

social. Quanto aos RAs de 2008, o maior número de termos referentes ao ISE foi 

evidenciado pelo Bradesco e Banco do Brasil em número de 24 cada. O destaque 

se dá a Cesp e CPFL Energia, com 13 informações contendo GC. Quanto aos 

termos ambientais, a Copel foi a empresa que mais exibiu termos dessa categoria 

(111 vezes mencionando o conteúdo social). 

 

Em 2009, a Cemig foi a empresa que mais evidenciou nas NEs, com 104 

evidenciações analisadas e, destas, 50 reproduziram informações quantitativas 

monetárias. Quanto à natureza das informações, a maior evidenciação ocorreu 

por parte da Telemar, com 56 informações neutras. Nos RAs de 2009 a maior 

quantidade de termos analisados foi apresentada pela Sabesp, em número de 

143, das quais 119 correspondiam a informações de natureza declarativa. A 

Sabesp também teve maior número de informações de natureza positiva (132).  
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Quanto aos termos analisados em 2009 nas NEs, a Cemig, Itaúbanco e Unibanco 

foram as empresas que mais declararam informações referentes ao ISE, em 

número de três cada. As três empresas declararam três informações cada sobre 

GC. Na análise dos termos socioambientais, a Cemig foi a que mais (101 termos 

dos quais 89 correspondiam ao termo social). Nos RAs de 2009 a Cesp foi a que 

mais evidenciou temos inerentes ao ISE, com 16 publicações, porém o Bradesco 

publicou 13 informações contendo GC. Na análise dos termos socioambientais a 

Sabesp obteve a maior publicação. Considerando os termos individualmente, a 

Sabesp publicou 66 informações contendo o termo ambiental, a maior 

evidenciação desse grupo. 

 

Considerando as DCs do ano de 2010, o Bradesco e a Copel foram as empresas 

que mais publicaram, com 148 termos cada no conjunto analisado, sendo que a 

Copel publicou 74 informações com o tipo de evidenciação quantitativa monetária. 

Quanto à natureza das informações, a publicação mais expressiva foi da Copel e 

do Itaúunibanco com informações neutras e em número de 91. A Sabesp foi 

responsável pela maior publicação nos RAs de 2010, com 222 termos, quanto ao 

tipo de evidenciação, foi a mais significativa, com 181 publicações declarativas. E 

em relação à natureza da evidenciação, também a Sabesp se destacou, com 199 

publicações positivas.  

 

Na análise dos termos evidenciados em 2010 nas NEs, a Cemig e o Itaúunibanco 

obtiveram, em número igual, a maior publicação de termos referentes ao ISE, com 

três publicações cada sobre GC. Quanto aos termos de natureza socioambiental, 

o Bradesco e a Copel apresentaram 147 termos cada, refletindo a maior 

publicação nesse critério, tendo o Bradesco apresentado maior número de 

informações contendo o termo social (135). Já na análise dos termos 

evidenciados em 2010 nos RAs, a Sabesp foi a que mais publicou, com 16 termos 

referenciados pelo ISE, e a Eletrobrás registrou 13 vezes a palavra GC. 

Considerando os termos socioambientais e em maior número, a Sabesp 

apresentou 86 vezes a palavra ambiental.  

 

A análise do ano de 2011 proporcionou reconhecer que a Copel foi a empresa 

que mais publicou, com 145 termos nas NEs. A Sabesp declarou maior 
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quantidade de termos do tipo de evidenciação quantitativa monetária. Quanto à 

natureza, a Sabesp foi responsável pela maior publicação, com 117 indicações do 

tipo positivo. Na análise dos RAs do ano de 2011, percebe-se que a Copel 

alcançou: em todos os quesitos analisados as maiores publicações (198); quanto 

ao tipo da evidenciação, 108 informações que continham teor quantitativo 

monetário; e quanto à natureza da evidenciação, 146 informações de cunho 

positivo.  

 

Após a análise dos termos inerentes ao ISE nas NEs de 2011, detecta-se mais 

evidenciação por parte do Santander, na análise geral, com sete termos. O 

Santander foi responsável pela maior publicação, apresentou sete informações 

contendo GC. Quanto aos termos ambientais, a Copel publicou o maior número, 

144 termos no geral, e o termo social foi o mais apresentado pela empresa 

Bradesco. Nos RAs de 2011 a Ultrapar foi a empresa que mais publicou termos 

referentes ao ISE (15) e foi responsável pela publicação de 14 sentenças 

contendo a expressão GC. No tocante aos termos ambientais publicados nos RAs 

de 2011, a Copel foi responsável pela maior publicação, com 190 termos e, 

desses, também com maior evidenciação, a Copel publicou 62 termos contendo a 

descrição social. 

 

Nos resultados alcançados na análise das NEs do ano de 2012 observa-se que o 

Itauunibanco apresentou maior evidenciação de termos, com 143 publicações na 

análise geral. O Banco do Brasil e a Copel apresentaram a maior evidenciação de 

termos com a identificação declarativa, com 65 termos cada. Quanto à análise do 

tipo de evidenciação, a Copel ficou responsável pela apresentação de 120 

informações de natureza positiva. Em 2012, a partir dos RAs das empresas 

analisadas, a Sabesp apresentou 139 termos, sendo responsável pela maior 

evidenciação nesse relatório na análise geral de todos os termos investigados. A 

Copel e a Sabesp declararam 71 informações do tipo declarativo, consistindo na 

maior evidenciação por tipo. Em relação à natureza da evidenciação, a Copel foi 

responsável pela maior publicação de informações positivas. Essa natureza 

representou a maior evidenciação nos RAs em 2012, com 115 informações.  
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A análise dos termos inerentes ao ISE nas NEs permite inferir que o Itauunibanco 

foi responsável pela maior publicação, em número de seis, as quais trataram de 

GC. Quanto aos termos ambientais, a Sabesp foi a empresa que mais evidenciou 

na análise conjunta de todos os termos (142), porém individualmente o 

Itauunibanco foi responsável pela evidenciação de 119 sentenças com o termo 

social. Já na análise dos RAs de 2012, constata-se que nos termos relacionados 

ao ISE a Ultrapar consolidou-se como a que mais evidenciou na análise geral, 

resultando em 17 sentenças. Individualmente, o termo GC foi o mais evidenciado 

(16) e também pela Ultrapar. Considerando a análise dos termos ambientais, a 

Sabesp foi responsável pela maior publicação, com 128 termos na análise geral, e 

individualmente a Suzano Papel publicou 58 sentenças contendo o termo social, o 

maior número dessa modalidade. 

 

A análise das publicações de 2013 proporcionou a identificação de maior 

publicação pelo Itaúunibanco nas NEs, com 153 termos. O Santander foi 

responsável pela maior quantidade de publicação considerando o tipo de 

evidenciação, com 74 informações declarativas. Quanto à natureza da 

evidenciação, repetiu-se a maior publicação pelo Santander, com 125 publicações 

positivas. Nos RAs de 2013 ressalta-se que a Sabesp foi responsável pela 

apresentação da maior quantidade de termos, com 146 publicações considerando 

todos os termos analisados. A Sabesp obteve, quanto ao tipo de evidenciação, a 

maior divulgação, em número de 76 e do tipo declarativo. Quanto à natureza da 

divulgação, também a Sabesp foi responsável pela maior incidência de sentenças 

positivas, resultando em 124 análises com esse conteúdo.  

 

Considerando a análise dos termos inerentes ao ISE, as NEs do ano de 2013 

apresentaram a maior quantidade de evidenciação por meio do Itaúunibanco, com 

sete sentenças abordando GC. O Itaúunibanco também exibiu a maior 

evidenciação nas NEs quanto aos termos socioambientais que foram 

apresentados em número de 146, considerando a sua totalidade. Também na 

análise individual o Itaúunibanco apresentou a maior divulgação do termo social. 

Esses destaques são caracterizados por evidenciação carregada de pontos 

positivos, corroborando Candiani et al. (2013). Nos RAs de 2013 foi identificada a 
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maior divulgação por parte do Bradesco, na análise do conjunto de termos 

inerentes ao ISE, com número máximo de 13 termos.  

 

Na análise individualiza, o termo GC foi o mais evidenciado, com 10 repetições, e 

foi responsabilidade do Bradesco e da BRF S/A o maior resultado. Quanto aos 

termos socioambientais nos RAs de 2013, foi identificada a maior evidenciação no 

conjunto realizado pela Sabesp, com 138 publicações, sendo que a maior 

evidenciação por termos foi de responsabilidade da Tim Part. S/A, com 87 

ocorrências do termo social.  

 

Apesar da pouca evidenciação dos critérios para entrada no ISE e exigidos pela 

BM&FBovespa, as empresas evidenciaram mais claramente aspectos da GC, 

item analisado para composição do ISE. Isso confirma o entendimento do IBGC 

(2009), Dias et al. (2011), Lélis et al. (2011) sobre a relação da evidenciação de 

informações financeiras, GC, diminuição da assimetria informacional e a 

transparência das informações, além de complementar a pesquisa de Murcia et 

al. (2008) e Macêdo et al. (2013) no tocante ao alinhamento de divulgação de 

informações financeiras e às características de GC.  

 

Essa análise considerou anualmente os termos mais evidenciados por empresa, 

as que mais evidenciaram, além da análise do tipo e natureza mais evidenciados. 

A Sabesp, Itauunibanco, Copel, Bradesco, Cemig e Petrobrás foram as empresas 

que obtiveram de alguma forma a maior evidenciação de termos inerentes ao ISE 

ou à condição socioambiental, o que confirma Nossa (2002), Souza et al. (2010) e 

Rover et al. (2012) quanto à afirmação de que o nível de divulgação é 

correspondente ao tamanho da empresa.  A maior evidenciação alcançada pelas 

empresas Sabesp, Copel, Cemig e Petrobrás pertencentes a setores 

regulamentos resultado de suas atividades com forte interferência ambiental 

confirmam os resultados das pesquisas de Gallon et al. (2007) e Calixto (2007) 

quanto à maior evidenciação de empresas pertencentes a setores 

regulamentados e que promovem grandes impactos ambientais quando 

comparados a setores não regulamentados. 
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A evidenciação expressiva de informações socioambientais de empresas de 

grande porte, como as instituições financeiras, empresas de água e saneamento 

e energia elétrica, confirma a voluntariedade de divulgação de informações 

apresentadas por Nossa (2002). Assim, o porte da empresa também influencia na 

evidenciação de informações socioambientais, principalmente as de grande porte 

procuram se posicionar de forma transparente no mercado, conforme Nossa 

(2002). E como afirmam Andrade M. et al. (2013), o tamanho da empresa é 

condicionante à listagem do ISE. 

 

O termo GC foi percebido nove vezes como o mais evidenciado nas DCs entre os 

termos tratados pelo ISE. Entre os socioambientais o termo social foi o mais 

publicado, por oito vezes. Quanto à natureza, os termos declarativos foram 

identificados sete vezes como os mais evidenciados. E quanto ao tipo, os termos 

positivos foram reconhecidos na análise por sete vezes como os mais publicados, 

o que corrobora Gubiani et al. (2012) e Sampaio e Porte (2013) quanto à 

divulgação de uma boa imagem da empresa no tocante à contabilidade ambiental 

e às exigências do cenário econômico e social atual, além de claro destaque a 

prêmios, participações em índices ambientais e certificações. 

 

Os termos declarativos compuseram a maioria das informações evidenciadas e 

representam uma comunicação direta e de fácil entendimento para o 

stakeholders, de forma a transparecer as ações da empresa, confirmando Souza 

et al. (2010) e Coelho et al. (2013), porém contradizendo Teixeira et al. (2006) 

quanto à ausência do reconhecimento e mensuração não presentes em termos 

declarativos. 

 

Algumas considerações sobre as informações declarativas são apresentadas 

resumidamente com base nos RAs e NEs analisados. A Cemig dá grande 

destaque a questões ambientais. A Cesp relatou fatos negativos e processos 

judiciais e ambientais com possíveis perdas nas NEs, apresentou no RA um 

tópico específico sobre o ISE, declarou maciçamente informações ambientais 

declarativas e positivas e relatou diversas ações sociais. A Copel apresentou 

predominantemente informações descritivas e positivas para os termos: 

ambiental; meio ambiente; responsabilidade; social e sustentabilidade. A Gerdau 
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e a Gerdau MET exibiram apenas nas NEs os termos socioambientais, não 

fazendo menção aos termos inerentes ao ISE. O Itauunibanco recomendou que 

as informações sobre GC fossem consultadas no site. A Ligth não apresentou 

informação no RA em 2008 de natureza socioambiental baseada nos temos 

analisados. A Natura destacou-se das demais empresas, conforme já relatado por 

Nobre e Ribeiro (2013), quanto ao envolvimento com a sustentabilidade e 

apresentando ações trabalhistas contra a empresa, porém sem informações 

socioambientais e inerentes ao ISE no RA. A Petrobrás declarou a 

descontinuidade das práticas de GC e principais processos ambientais com 

probabilidade de perda possível com teor negativo e declarativo. A maioria das 

informações negativas declaradas pela Petrobrás refere-se a questões ambientais 

como, por exemplo, “A Petrobrás foi a público reafirmar seu compromisso com a 

responsabilidade social e assegurar que em nenhum momento deixou de cumprir 

a legislação ambiental vigente no país”. A Sabesp declarou informação 

socioambiental negativa com bastante clareza. A Cemig foi selecionada pela 

quinta vez consecutiva como componente do ISE que se mantém no índice desde 

sua criação. A Cesp apresentou um tópico em 2009 no RA sobre ISE ratificando 

“o compromisso da Companhia com o desenvolvimento de suas atividades 

conciliado com as questões ambientais e sociais, demonstrando seu alto grau de 

comprometimento com práticas de sustentabilidade e governança corporativa”.  

 

A DASA, em 2009, no RA apresentou um pequeno tópico expressando a 

participação no ISE. Em 2009 o Itaúbanco não evidenciou informações sobre GC 

nas NEs, apenas indicou o site para consulta e obtenção de informações. Quanto 

aos passivos contingentes, o Bradesco, em 2010, nas NEs declarou sucintamente 

que “a organização é parte em processos judiciais, de natureza trabalhista, cível e 

fiscal, decorrentes do curso normal de suas atividades. A CPFL Energia declarou 

nas NEs sobre as perdas possíveis: “a Companhia e suas controladas são parte 

em outros processos e riscos, nos quais a Administração, suportada por seus 

consultores jurídicos”.  

 

Expressando conteúdo positivo, a Embraer em 2010, nas NEs, declarou que as 

ações da companhia estavam registradas no mais elevado nível de GC da 

BM&FBovespa, denominado novo mercado. A Even, em 2010, declarou no RA 
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que novamente a empresa foi a única do setor de construção a figurar nesse 

importante índice, o ISE, afirmou também estar de forma pioneira adotando uma 

estratégia focada em sustentabilidade, tanto no quesito GC quando na parte 

socioambiental. A Gerdau Met em 2010 e nas NEs declarou: “a Companhia 

possui uma equipe de profissionais para gerenciar todas as fases de seus 

programas ambientais. Quanto ao ISE, a Ligth S/A, em 2010 e nas NEs, apenas 

declarou que “tais iniciativas contribuíram para permanência da Light na carteira 

do ISE Bovespa desde 2007. 

 

A informação mais repetida nos RA se NEs sobre o ISE é quanto à permanência 

da empresa nos índices ou de sua participação consecutiva, porém não há relatos 

detalhados dos procedimentos adotados pelas empresas na manutenção de tais 

fatos. As empresas participantes do ISE destacam em seus relatórios a entrada 

ou a permanência no índice, mas relatam pouco sobre os procedimentos 

adotados para que pudessem ser listadas, confirmando a pesquisa de Corrêa R. 

et al. (2012) quanto à pouca transparência e padronização das informações 

socioambientais. 

 

Foi possível constatar na análise de conteúdo e sobre o aspecto declarativo que 

as empresas prestam informações insuficientes para o entendimento de sua 

verdadeira atuação sustentável. Há, ainda, a percepção de muito discurso 

envolvido na evidenciação socioambiental e ausência de fatos que comprovem o 

desenvolvimento das atividades com responsabilidade, complementando o estudo 

de Milani Filho (2008) quanto à divulgação precária de natureza socioambiental e 

corroborando o posicionamento de Nossa (2002) e Lindstaedt e Ott (2007) a 

respeito da necessidade de melhorias da evidenciação para possibilitar maior 

transparência à sociedade. 

 

Os resultados obtidos revelam não haver harmonia na divulgação de informações, 

especialmente as socioambientais, o que confirma a argumentação proposta por 

Hendriksen e Van Breda (2012) quanto ao nível de detalhamento e como a 

informação deve ser apresentada. Isso reflete não haver consenso sobre os 

diversos aspectos relativos à divulgação, beneficiários da informação, o nível de 

detalhamento da informação a ser apresentada e a melhor forma de 
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apresentação, considerando as diversas formas de apresentação das 

informações socioambientais, outras fontes como noticiários, artigos e periódicos, 

veiculação da impressa de entrevistas. 

 

4.7 Discussões dos principais resultados e das premissas da pesquisa 

 

A primeira premissa buscava analisar o alinhamento entre as informações 

socioambientais evidenciadas nos RAs e NEs e os critérios adotados para 

seleção das empresas propostos pela BM&FBovespa para compor o ISE. Na 

análise da mesma foi possível constatar que não há claro alinhamento 

evidenciado pelas empresas segundo os critérios de seleção para o ISE, levando 

à rejeição da primeira premissa de pesquisa, pois a análise textual dos termos 

que compõem os critérios para seleção do ISE foram pouco evidenciados e por 

algumas empresas nem foram citados. As empresas se declaram social e 

ambientalmente responsáveis, mas não apresentam, com base nos critérios de 

seleção do ISE, ações pontuais que justifiquem estarem listadas no índice. Foram 

observados aspectos de evidenciação socioambiental, porém com características 

majoritariamente positivas – o que pode indicar a omissão de informações 

negativas e de passivos socioambientais, o que não significa um desalinhamento 

entre as informações socioambientais divulgadas e a participação no ISE. 

 

A segundo premissa consistia em descrever e discutir o nível de evidenciação de 

informações socioambientais em cada setor econômico, considerando as 

empresas listadas no ISE da BM&FBovespa, no período de 2008 a 2013. Assim, 

foi possível perceber uma concentração de evidenciação em setores 

regulamentados e que há mais participação das empresas submetidas a algum 

tipo de regulamentação, permitindo concluir que a segunda premissa foi 

confirmada, uma vez que as empresas pertencentes determinados setores 

participam mais do índice, resultado de exigências do órgão responsável pela 

regulamentação. Esse fato indica que as empresas divulgam informações para 

atender às condições impostas pelo órgão normatizador e pela obrigação de se 

apresentarem de forma transparente ao mercado para atender os investidores - o 

que não reflete a espontaneidade da divulgação de informações socioambientais, 
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além da ausência de padrões em sua apresentação, assim a divulgação setorial, 

não se apresenta justa na perspectiva de Hendriksen e Van Breda (2012). 

 

A terceira premissa tratava de identificar o nível de evidenciação de informações 

sociais e ambientais evidenciados pelas empresas listadas no ISE da 

BM&FBovespa nos RAs e NEs no período de 2008 a 2013. É indicada a rejeição 

parcial dessa premissa, isso porque foi possível perceber algumas similitudes de 

evidenciação nos dois relatórios, mas a tendência geral observada foi à 

divergência em níveis de divulgação de informações sociais e ambientais no 

período analisado. Os RAs apresentam maior número de informações sobre 

aspectos de GC, em comparação às NEs. Os RAs apresentam informações 

declarativas com o intuito de comunicar com menos formalidade aos 

stakeholders. Os achados nesse relatório apresentam-se com poucas 

informações negativas e menos técnicas – o que tende a contribuir para um 

convencimento positivo das atividades das empresas. As NEs, por sua vez, são 

apresentadas com bastantes informações socioambientais. Tais informações, 

prestadas de forma numérica e monetária, evidenciam informações positivas de 

maneira mais clara, as negativas são apresentadas de modo breve, com poucas 

explicações e sempre revestidas de ressalvas que acarretam abrandamento da 

situação negativa – também remetendo à omissão de passivos socioambientais. 

 

Após discutir os objetivos específicos, vale mencionar que, em relação ao objetivo 

geral, em que se buscou analisar o nível de evidenciação de informações 

socioambientais no período de 2008 a 2013 nos diferentes setores econômicos 

das empresas listadas no ISE da BM&FBovespa, observou-se que as 

informações socioambientais evidenciadas pelas empresas listadas no ISE 

refletem insuficientemente os critérios adotados pela Bolsa de Valores para a 

seleção das empresas. Esse fato foi resultante da ínfima evidenciação dos termos 

inerentes ao ISE e relatados pela BM&FBovespa como critérios para permanência 

das empresas nesse índice. Não se pode afirmar que as empresas não cumprem 

os requisitos de entrada e permanência no ISE, o que se percebe é a pouca 

relevância dada a evidenciação dos parâmetros para listagem no ISE. 

 



 181

Assim, tendo-se analisado as NEs e RAs das empresas que compuseram o ISE 

de 2008 a 2013, pode-se perceber que a evidenciação socioambiental ainda se 

apresenta voltada para o cumprimento de obrigações impostas por órgãos 

normatizadores – o que influencia positivamente no aumento da quantidade 

informações evidenciadas, porém não reflete um posicionamento transparente por 

opção das empresas.  

 

Apura-se que há uma estratégia na apresentação das informações por parte das 

empresas, com pouca evidenciação de passivos socioambientais e de omissão de 

fatos que remetam à concepção de uma imagem negativa, além de existir um 

posicionamento aparente com o objetivo de contornar situações não desejáveis, 

como um relato breve, mas sempre mostrando o que se fez para reverter à 

ocorrência negativa. Quanto aos fatos positivos, há sempre um relato mais 

alongado e detalhado, além dessas informações estarem em destaque ou em 

páginas iniciais dos relatórios, enquanto os eventos negativos são apresentados 

discretamente e intermediados entre outras informações com conotação positiva. 

 

Os resultados indicam que a evidenciação de informações, notadamente as 

socioambientais, é tratada com contornos estratégicos tanto na elaboração 

quanto na apresentação. Esse artifício é usado pelas empresas para apresentar 

ao mercado acionário e aos stakeholders uma imagem que dê segurança ao 

investidor e às partes interessadas. A evidenciação socioambiental com omissão 

de informações e com tendências positivas pode estar conduzindo a análises 

equivocadas da real situação da empresa. São aspectos que não invalidam as 

DCs contábeis apresentadas, mas podem reproduzir uma imagem distorcida da 

real situação patrimonial e financeira da empresa, sobretudo quando se percebe a 

omissão de passivos socioambientais. 

 

A partir das DCs analisadas e dos resultados alcançados nesta pesquisa pode-se 

inferir que além de evidenciar informações patrimoniais, financeiras e 

administrativas, há uma forte tendência e posicionamento das empresas em 

apresentar elementos ou discursos vinculados à motivação do convencimento aos 

stakeholders das práticas socioambientais responsáveis. Há também o 

reconhecimento destacado das atividades e atitudes que envolvam interferências 
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sociais não prejudiciais à sociedade e da adequada ponderação quanto à 

utilização de recursos ambientais. A estratégia discursiva adotada pelas 

empresas apresenta-se voltada à manutenção da imagem empresarial com 

abordagem extremamente positiva, em descumprimento aos preceitos teóricos de 

evidenciação de informações com o intuito de produzir a transparência e redução 

da assimetria informacional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática socioambiental tem despertado o interesse dos pesquisadores na 

busca do entendimento sobre a evidenciação por parte das empresas. Isso é 

resultado da maior exigência do mercado acionário e dos diversos stakeholders 

interessados na atuação socioambiental das atividades empresariais, além da 

adesão às boas práticas de GC que se alinham estrategicamente à transparência 

e à redução da assimetria informacional. Esse conjunto de características tem 

proporcionado práticas competitivas cada vez mais acirradas, exigindo das 

empresas a adoção de estratégias que assegurem a competitividade como forma 

de se manterem atuantes no mercado acionário.  

 

O objetivo da pesquisa descrita nesta dissertação foi analisar o nível de 

evidenciação socioambiental das empresas que compuseram o ISE de 2008 a 

2013. Esse grupo foi escolhido devido à sua relevância em aspectos de 

sustentabilidade empresarial e sustentabilidade socioambiental – o que distingue 

estrategicamente o posicionamento das empresas quanto às suas ações e quanto 

à decisão de como e quanto informar aos seus stakeholders em suas DCs, 

especialmente por meio das NEs e RAs. Observou-se que há níveis diferenciados 

de evidenciação socioambiental, especialmente de empresas que fazem parte de 

setores regulamentados, o que influencia positivamente na melhoria do nível e da 

quantidade da informação prestada, mas não na qualidade das mesmas. As 

práticas de sustentabilidade ainda podem ser melhoradas com esforço contínuo, 

construindo valor a longo prazo e contribuindo para uma sociedade sustentável 

conforme defendido por Eccles, Perkin e Serafeim (2012). 

 

A participação no ISE não remeteu a um entendimento claro do diferencial de 

evidenciação em virtude da participação nesse índice. Porém, este estudo 

expande o conhecimento do tema ao revelar evidências de que as práticas de GC 

exercem potencial fator de diferenciação na decisão de evidenciar informações 

socioambientais e por ajudar a compreender que há uma relação entre GC, 

transparência, evidenciação socioambiental e redução da assimetria 

informacional, além da adoção de práticas estratégicas sustentáveis. 
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Aspectos teóricos abordados nesta pesquisa convergiram para a percepção da 

evidenciação de informações socioambientais de forma estratégica atendendo às 

boas práticas de GC, além de uma discussão da evidenciação obrigatória prevista 

na legislação geral e normas específicas. Esse conjunto determina um conteúdo 

mínimo a ser apresentado e também permite avaliar o limite da evidenciação 

voluntária como sendo aquele superior ao mínimo exigido pela legislação vigente. 

Essa evidenciação refere-se a iniciativas próprias tomadas com o propósito de 

divulgar informações de forma a atender os stakeholders, ajudando a reduzir a 

assimetria informacional e convergindo, estrategicamente, para um nivelamento 

da empresa, que adota tais iniciativas, na Bolsa de Valores, além de aderir às 

boas práticas de GC, ser comprometida com o mercado acionário e com a 

transparência de suas informações. Nessa perspectiva, discutiu-se a 

evidenciação ambiental complementando a evidenciação financeira e o modo 

como essas informações dão suporte à avaliação dos stakeholders com vistas a 

suportar melhor as decisões no mercado acionário atinentes às empresas 

comprometidas com questões socioambientais.  Observaram-se as peculiaridades 

de tal evidenciação, as dificuldades de se mensurar valores em uma perspectiva 

ambiental, além de uma evolução da gestão ambiental como estratégia 

empresarial que reflete em retornos financeiros. 

 

No delineamento da pesquisa, a contabilidade foi apresentada como transmissora 

de informações sociais e que se organiza a fim de apresentar aspectos 

quantitativos e qualitativos por meio de indicadores sociais e ambientais. A 

contabilidade como ciência social aplicada vem ao longo dos tempos se 

organizando e se adaptando às novas exigências do mercado acionário, que 

exige das empresas um novo posicionamento perante a sociedade. Essas 

empresas, por sua vez, estão procurando se adaptar a um novo contexto de 

mercado, no qual os consumidores se tornam cada vez mais exigentes, o que 

impulsiona as empresas a se desdobrarem em busca de novas estratégicas, entre 

elas a de se mostrarem preocupadas com aspectos de sustentabilidade social 

e/ou ambiental. Nesse sentido, foi discutida a evidenciação de informações 

socioambientais com características peculiares geradas pela ausência de 

padronização, a omissão por parte das empresas e a tendência a publicar 

informações positivas.  
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Esperava-se que, alinhada às informações socioambientais, estaria a 

responsabilidade das empresas para com a sociedade e com o meio onde elas 

estão envolvidas. Além disso, levou-se em conta que a evidenciação de 

informações socioambientais das empresas que compõem o ISE seria um 

instrumento de análise relevante de acordo com os critérios de composição desse 

índice, suposição confirmada pela expressiva evidenciação de informações 

socioambientais. 

 

Considerando a análise da evidenciação socioambiental e a taxonomia proposta 

em três diferentes níveis: adequada, justa e completa, segundo Hendriksen e Van 

Breda (2012), pode-se inferir que as empresas ainda não evidenciam de forma 

plena informações que possam dar subsídios à tomada de decisão dos 

stakeholders, o que não invalida a participação dessas empresas no ISE. 

 

5.1 Resumo e principais conclusões 

 

Os resultados observados mostram que há indícios de que as empresas utilizam-

se da evidenciação de informações positivas com o objetivo de apresentar uma 

boa imagem da empresa, com pouca evidenciação de informações negativas – o 

que indica:  

 

i. a omissão de passivos socioambientais; 

ii. a falta de transparência nas informações analisadas; 

iii. o baixo comprometimento das empresas envolvidas;  

iv. diferentes quantidades de informações socioambientais nos relatórios das 

empresas que compõem o ISE, remetendo a um entendimento de não 

haver equidade de informações nas empresas que compõem esse índice; 

v. a constatação de que o ISE ressalta questões socioambientais por meio da 

sustentabilidade empresarial; e 

vi. pouca evidenciação de termos quantitativos monetários e não monetários, 

possivelmente como resultado da dificuldade de relatar fatos com a sua 

devida mensuração, especialmente quando se trata de aspectos 

socioambientais. 
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Foram percebidos diferentes níveis de evidenciação socioambiental decorrentes 

da ausência, falta de padronização ou de posicionamentos estratégicos por parte 

das empresas, relativos a decisão de divulgar (ou não) informações 

socioambientais.  

 

Os resultados mostraram a predominância de informações majoritariamente 

positivas, indicando uma preocupação com a apresentação da boa imagem da 

empresa perante a sociedade. Foi verificado que, apesar de serem listadas no 

ISE, as empresas analisadas pouco evidenciaram informações sobre a 

sistemática para a escolha e sobre a forma como se organizam para serem 

selecionadas a comporem essa listagem. 

 

Verificou-se que não há padronização nas informações analisadas, dificultando 

uma análise comparativa entre as empresa e setores. Não obstante, as 

informações socioambientais representam importante foco de pesquisa, 

considerando sua ligação com os aspectos econômicos e de continuidade das 

organizações empresariais em aspectos de competitividade. Os resultados 

indicam que as empresas que divulgam muito o termo social, por exemplo, têm 

sua publicação relacionada a tributos, ao mesmo tempo em que apresentam 

poucas informações de natureza socioambiental. Observou-se também que: i) há 

o uso sequencial dos termos ambiental, responsabilidade e sustentabilidade 

associados positivamente às atividades das empresas; ii) não há padronização 

nas informações quando comparadas entre as empresas, mesmo se forem do 

mesmo setor. O que se verificou foi um equilíbrio nas informações, nos padrões e 

na estrutura apresentada pela empresa ao longo dos anos, de forma que ela 

exiba fatos relevantes e positivos na abertura e nas partes iniciais das DCs. Já as 

ocorrências negativas são, em sua quase totalidade, apresentadas ao longo do 

texto e em breves relatos, mas quase sempre respaldadas com contornos 

declarativos que amenizam a gravidade dos fatos negativos ou ainda com 

omissão de tais fatos, como o caso dos passivos socioambientais. 

 

Os resultados alcançados na pesquisa, amparados pela teoria, contribuíram para 

a percepção do nível de evidenciação ao longo dos anos pesquisados. Assim, foi 

possível perceber maior número de sentenças declarativas e de natureza neutra 
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nas NES em 2008, enquanto nos RAs desse ano houve maior quantidade de 

evidenciações declarativas, porém, com natureza positiva. Em 2009, as NEs 

apresentaram majoritariamente sentenças declarativas e neutras, ao passo que 

os RAs prestaram maior número de informações declarativas e positivas. No ano 

de 2010, a maior evidenciação ficou a cargo das sentenças do tipo quantitativas 

monetárias e de natureza neutra nas NEs, nos RAs foram, na maioria das vezes, 

declarativas e positivas. Em 2011, a maior evidenciação foi de termos 

quantitativos monetários e positivos nas NEs, enquanto nos RAs a maioria dos 

termos foram declarativos e positivos. No ano de 2012, houve mais evidenciação 

do tipo declarativa e positiva nas NEs e nos RAS. Finalmente, em 2013, verificou-

se que a maior evidenciação nas NEs ficou a cargo de termos quantitativos 

monetários e de natureza positiva. Já nos RAs o destaque se deu a sentenças 

declarativas e positivas. Os termos mais evidenciados nas NEs foram GC e 

social, respectivamente relacionados à abordagem inerente ao ISE e à temática 

socioambiental, sendo que tal característica se repetiu nos seis anos analisados. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

 

Como limitação desta pesquisa registra-se os efeitos da análise qualitativa que 

pode resultar em interpretações equivocadas diferentes da real pretensão de 

divulgação das empresas, mesmo considerando a potencialidade do método 

utilizado e o comprometimento do pesquisador em manter-se isento diante de 

possíveis interpretações subjetivas.  

 

Os resultados alcançados na pesquisa ora descrita não podem ser 

indiscriminadamente generalizáveis, pois o estudo estava orientado para um 

grupo específico de empresas pertencentes a um índice previamente selecionado, 

sendo analisados em um período determinado. Os achados podem ser 

entendidos como contribuições à ampliação e à consolidação das teorias sobre 

evidenciação de informações socioambientais, mesmo não refletindo o 

comportamento de todo o mercado acionado, mas apenas das empresas que 

compõem o ISE.  

 



 188

É importante ressaltar que a proposta apresentada para esta pesquisa foi de 

verificar termos específicos, o que restringe o julgamento e a interpretação de 

todo o conteúdo apresentado pelas empresas, a partir de uma análise parcial das 

informações divulgadas. 

 

5.3 Recomendações para novas pesquisas 

 

Novas pesquisas poderão ser realizadas com o propósito de perceber se as 

empresas não integrantes do ISE divulgaram informações relativas ao mesmo em 

relatório específico ou nas demais DCs.  

 

Outros trabalhos também podem se preocupar em revelar se a evidenciação 

socioambiental diferenciada consiste em um critério de geração de valor para as 

empresas e se o mercado acionário responde positivamente à maior eficiência no 

nível de divulgação de informações, ou ainda, investigar se as possíveis omissões 

que as empresas mantêm, de informações negativas, refletem em períodos 

futuros em passivos ambientais. Outra proposta de pesquisa seria confrontar a 

evidenciação socioambiental das empresas não listadas no ISE e aquelas que já 

fazem parte desse índice. 

 

5.4 Sumário dos resultados 

 

Em síntese, foi possível verificar que:  

 

i. as sentenças declarativas foram as mais evidenciadas nas NEs e RAs;  

ii. a natureza da evidenciação positiva se destacou nas NEs e RAs;  

iii. o termo GC foi o mais evidenciado entre os inerentes ao ISE nas duas DCs 

analisadas;  

iv. o termo social obteve a maior evidenciação na análise socioambiental, tanto 

nas NEs, quanto nos RAs;  

v. os setores de utilidade pública foram os que mais participaram do ISE nos 

anos analisados, confirmando a ideia de que existem setores econômicos 

que participam diferenciadamente do ISE da BM&FBovespa;  

vi. o subsetor elétrico destacou-se nas participações entre 2008 e 2013 no ISE;  
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vii. o segmento energia elétrica foi o mais reincidente ao longo dos anos 

analisados;  

viii. em 2012, registrou-se a maior evidenciação segundo os critérios 

preestabelecidos;  

ix. as NEs continham maior número de termos analisados, confirmando a ideia 

de que os RAs e NEs são apresentados com diferentes níveis de 

evidenciação de informações sociais e ambientais;  

x. o ano de 2009 apresentou o menor número de termos analisados;  

xi. os RAs obtiveram maior quantidade de sentenças declarativas;  

xii. os RAS destacaram-se na evidenciação dos termos GC e ISE;  

xiii. poucas informações sobre o ISE foram verificadas em comparação com as 

informações socioambientais;  

xiv. o maior número de termos GC na análise inerente ao ISE demonstra a 

importância dada ao tema frente às perspectivas do mercado acionário;  

xv. não foi percebido claro alinhamento entre a participação no ISE e as 

informações divulgadas sobre o tema;  

xvi. há relativamente a evidenciação de poucas informações inerentes ao ISE;  

xvii. as empresas se declaram social e ambientalmente sustentáveis, porém 

divulgam poucas informações sobre a participação no ISE;  

xviii. houve omissão de informações socioambientais relacionadas ao ISE 

(percebida como uma decisão estratégica);  

xix. as empresas destacam estrategicamente informações positivas, omitem as 

negativas e se posicionam para o mercado como amplamente sustentáveis.  

 

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, constatou-se que não há um 

alinhamento claro e evidenciado pelas empresas segundo os critérios de seleção 

para o ISE, sendo os termos relacionados pouco evidenciados e, por vezes, nem 

citados. No conjunto, os resultados indicam que as empresas se declaram social 

e ambientalmente responsáveis, mas ainda apresentam pouca evidenciação da 

sustentabilidade socioambiental, contradizendo parcialmente a tese de que há 

alinhamento entre as informações socioambientais evidenciadas nos RAs e NEs e 

os critérios adotados para seleção das empresas propostos pela BM&FBovespa 

para compor o ISE.  
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