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RESUMO 
 

A divulgação de informações não obrigatórias caracteriza-se como uma questão de ética e 
responsabilidade corporativa empresarial. A publicação de relatórios de sustentabilidade tem 
como objetivo, além de comunicar a mais variada gama de interessados práticas responsáveis 
em toda a cadeia produtiva e operacional da empresa, consolidar em sua gestão uma postura 
sustentável. Nesta perspectiva, o presente estudo tem o objetivo de verificar se existe relação 
significativa entre as características econômico-financeiras e a divulgação voluntária de 
informações sob o enfoque da sustentabilidade nas empresas de capital aberto dos países de 
economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC). As características econômico-
financeiras são tratadas como incentivos econômicos que motivam as empresas a aderirem a 
práticas de divulgação voluntária de informações. Os incentivos econômicos estudados foram: 
rentabilidade, desempenho no mercado de capitais, tamanho, endividamento, efeito da 
atividade no meio ambiente e país. O nível de disclosure voluntário foi medido a partir de 
cinco perspectivas: nível de aderência ao relatório GRI, disclosure econômico, disclosure 
ambiental, disclosure social e disclosure sustentável. A pesquisa tem abordagem quantitativa, 
por se tratar de um estudo explicativo que verifica o efeito causal de hipóteses. Foram 
analisadas informações de 93 empresas de capital aberto dos países membros do BRIC que 
publicam seus relatórios de sustentabilidade no modelo G3 da GRI. Para tratamento dos dados 
foram utilizadas as ferramentas estatísticas descritivas e regressão linear múltipla. A partir dos 
resultados obtidos, pode-se inferir que o nível de disclosure voluntário de informações 
voltadas à questão da sustentabilidade pode estar associado com a pré-existência de incentivos 
econômicos. O desempenho no mercado de capitais e o tamanho afetaram positivamente o 
nível de disclosure. Dessa forma, pode-se inferir que empresas maiores e com alto 
desempenho no mercado de capitais são potencialmente mais transparentes quanto ao 
disclosure da sustentabilidade. Já a variável País, afetou negativamente o nível de disclosure, 
indicando que empresas sediadas em países com IDH mais elevados possuem uma menor 
contribuição para a divulgação voluntária sob o enfoque da sustentabilidade de acordo com as 
diretrizes do relatório GRI. As características econômico-financeira rentabilidade, 
endividamento, e efeito da atividade no meio ambiente não apresentaram influência ao 
disclosure estudado. 

Palavras-chave: Disclosure. Incentivos Econômicos. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 
The disclosure of volunteer information is characterized as a matter of business ethics and 
corporate responsibility. The publication of sustainability reports aimes, in addition to 
communicating the widest range of stakeholders responsible practices throughout the supply 
and operating chain of the company, to consolidate its management in a sustainable position. 
In this perspective, this study aims to verify whether there is a significant relationship 
between the economic and financial characteristics and voluntary disclosure of information 
with a focus on sustainability in publicly traded companies from emerging economies: Brazil, 
Russia, India and China (BRIC). The economic and financial characteristics are treated as 
economic incentives that motivate companies to adhere to practices of voluntary disclosure. 
The economic incentives analyzed were: profitability, capital market performance, size, 
indebtedness, effect of activity on the environment and country. The voluntary disclosure 
level was measured from five perspectives: the level of adherence to the GRI reporting, 
economic disclosure, environmental disclosure, social disclosure and sustainable disclosure. 
The research has a quantitative approach because it is an explanatory study to evaluate the 
effect of causal hypotheses. It was analyzed information from 93 publicly traded companies 
of BRIC members countries that publish their sustainability reports on the GRI G3 model. 
The data were analyzed using the descriptive statistics and multiple linear regression tools. 
From the obtained results, it can infer that the level of voluntary disclosure of information 
focused on the issue of sustainability can be associated with the pre-existence of economic 
incentives. The performance in the capital market and the size affected positively the level of 
disclosure. Thus, it can be inferred that larger firms with high performance in the capital 
market are potentially more transparent about the disclosure of sustainability. The factor 
Country affected negatively the level of disclosure, indicating that companies hosted in 
countries with higher HDI have a lower contribution to the voluntary disclosure under the 
focus of sustainability according to the guidelines of the GRI report. The economic and 
financial characteristics profitability, indebtedness, and the effect of activity on the 
environment had no influence on the studied disclosure. 
 
Keywords: Disclosure. Economic Incentives. Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das empresas e de suas relações no mercado motiva uma maior 

exigibilidade quanto à divulgação de informações. Contudo, ainda existe assimetria 

informacional entre controladores e usuários da informação, o que é visto como um problema 

que reflete negativamente no processo decisório dos stakeholders. 

Os órgãos reguladores buscam garantir a qualidade das informações divulgadas pelas 

empresas por meio da publicação de normas que tratam do conteúdo, da forma e da 

periodicidade de relatórios e demonstrações contábeis, no entanto é impreciso determinar 

quais informações, são efetivamente, relevantes para todos os usuários.  

A identificação de informações para suprir a necessidade dos investidores e outros 

usuários, as quais não possuem caráter obrigatório, caracteriza-se como uma questão de ética 

e de responsabilidade corporativa empresarial, onde se inserem as discussões sobre o 

disclosure voluntário. A divulgação de informações adicionais permite que todas as partes 

relacionadas julguem com mais propriedade as ações da empresa e de seus gestores. Nesse 

sentido, surge o interesse da empresa em passar uma boa imagem institucional, mesmo 

quando algumas informações revelam impactos negativos das suas atividades operacionais.  

Entidades com a capacidade de demonstrar uma abordagem responsável às questões 

ambientais, sociais, de saúde e segurança no trabalho, e éticas, ganham vantagens 

competitivas e a confiança de seus acionistas, clientes, comunidades locais, consumidores e 

de todas as partes relacionadas em sua cadeia de negócios. 

Uma postura sustentável vem sendo cada vez mais exigida pelo mercado, requerendo 

que as empresas além de rentáveis e lucrativas, também sejam sustentáveis sob o ponto de 

vista ambiental e social.  

Na década de 1980 deu-se início a uma discussão internacional contemplando 

paradigmas acerca do tema sustentabilidade, que resultou na publicação do documento 

conhecido como Our Common Future (Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas 

(ONU). O resultado dessa publicação foi o de um novo olhar sobre o desenvolvimento das 

entidades, definindo-o como o processo que “satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” 

(ANDRADE, 2003). Foi a partir daí que o conceito de desenvolvimento sustentável passou a 

ficar conhecido. 
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Tal conceito não implica na busca de um estado de permanente harmonia, mas sim de 

um contínuo processo de mudança, em que a orientação dos investimentos, o 

desenvolvimento de novas tecnologias e a exploração dos recursos naturais estejam de acordo 

com as necessidades atuais e futuras da sociedade. 

Nesse contexto, o tema sustentabilidade tem sido amplamente discutido em âmbito 

governamental, empresarial, social e acadêmico. Ao longo das últimas décadas, além das 

pesquisas acadêmicas que têm contribuído para a evolução do conceito de sustentabilidade e 

sua aplicabilidade (MOORE; ROBSON, 2001; NORMAN; MacDONALD, 2003; BORBA, 

2006; HO; TAYLOR, 2007; PEREZ, 2008; DREOSVG, 2009), a pressão dos mais diversos 

stakeholders tem influenciado entidades dos mais diversos segmentos, exigindo uma postura 

transparente e a prestação de contas das atividades das entidades por meio de informações 

mais claras a toda gama de interessados. 

Para atender a essa exigência dos stakeholders, as informações sobre a performance 

empresarial devem englobar, além de aspectos econômicos e financeiros, os aspectos sociais e 

ambientais. A divulgação de seus resultados através de relatórios que evidenciem informações 

sob o enfoque da sustentabilidade demonstra a preocupação da entidade em possuir e 

evidenciar seu desempenho sustentável para todas as partes interessadas em seu negócio. 

O relatório de sustentabilidade é, portanto, uma ferramenta de comunicação do 

desempenho social, ambiental e econômico das organizações. É um instrumento de prestação 

de contas não apenas para os investidores, mas também para a sociedade, sendo um espelho 

capaz de refletir a autoimagem de uma organização, possibilitando os ajustes em direção à 

sustentabilidade. 

A legislação de alguns países como Bélgica, Inglaterra, Holanda, Austrália, Espanha e 

Portugal preveem a obrigatoriedade de publicação de relatórios de sustentabilidade 

(BERNARDO et al, 2005). Contudo, países do grupo de economias emergentes como o 

Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) não possuem obrigatoriedade legal para publicar esse 

tipo de relatório; mesmo em países como o Brasil onde a legislação de proteção ambiental é 

bastante rigorosa (HOLLAND; FOO, 2003; GUSE et al 2009; GUTTILLA, 2010).  

Ainda que sem a exigência da lei, os princípios de sustentabilidade recomendam a 

comunicação e a interação das empresas com suas partes relacionadas, onde se enquadra 

nesse contexto o tema disclosure voluntário, tendo em vista que a publicação de relatório de 

sustentabilidade não é obrigatória nos países do BRIC – amostra do presente estudo.  
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De acordo com Perez (2008), mesmo sem a obrigatoriedade legal, as empresas, sob o 

ponto de vista moral, são pressionadas por seus stakeholders para divulgar suas informações 

sob o enfoque da sustentabilidade, englobando os aspectos econômico, social e ambiental. 

Assim, com o objetivo de melhorar a qualidade e o rigor dos relatórios, foram criados 

modelos, padrões e diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade, que 

apresentam métodos consistentes e de possível comparabilidade. 

O mais difundido dos padrões atuais é o da Global Reporting Initiative (GRI). A GRI 

foi criada com o objetivo de elevar as práticas de relatórios de sustentabilidade a um nível de 

qualidade equivalente ao dos relatórios financeiros. O conjunto de diretrizes e indicadores da 

GRI proporciona a comparabilidade, credibilidade, periodicidade e legitimidade da 

informação na comunicação do desempenho social, ambiental e econômico das organizações 

(PEREZ, 2008). 

A Global Reporting Initiative é uma organização não governamental, com sede em 

Amsterdã, criada em 1997 por uma coalizão de gestores de fundos de investimento 

socialmente responsável para orientar a tomada de decisão de investidores e analistas do 

mercado de capitais. Alinhado com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o relatório da GRI é considerado o modelo mais completo e difundido no mundo para 

elaboração de relatórios de sustentabilidade (GRI, 2010). 

De acordo com o banco de dados da Global Reporting Initiative (2011), 1.772 

empresas em todo mundo produziram seus relatórios referentes ao exercício 2010, com base 

na terceira geração do modelo GRI (G3). Desse total 227 empresas fazem parte dos países 

classificados como economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China, sendo 133 delas 

brasileiras. Além dessas empresas que publicaram formalmente seus relatórios através do site 

da GRI, de acordo com estimativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

(2010), cerca de 200 empresas no Brasil já utilizam informalmente as diretrizes da GRI para 

elaboração de seus relatórios de sustentabilidade. 

Com base nessa contextualização, o presente trabalho está orientado para responder a 

seguinte questão de pesquisa: Existe relação significativa entre as características econômico-

financeiras e a divulgação voluntária de informações sob o enfoque da sustentabilidade nas 

empresas de capital aberto dos países de economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China 

(BRIC)? 
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Os motivos que impulsionam as empresas a divulgarem determinadas informações 

adicionais podem partir de suas características econômico-financeiras no intuito de obter 

benefícios econômicos proporcionados pela divulgação voluntária de informações. Evidências 

empíricas revelam que em muitos casos os incentivos para a divulgação, e não os próprios 

normativos em si, são fatores determinantes da qualidade das informações reportadas 

(VERRECCHIA, 1983; DYE, 1985; LEV, 1992; SOLOMON; LEWIS, 2002; 

BURGSTAHLER; HAIL; LEUZ, 2006; MURCIA, 2009; PRADO et al 2009; ALBERS; 

GÜNTHER 2010; GAMERSCHLAG; MÖLLER; VERBEETEN, 2010). 

Dessa forma, a hipótese desta pesquisa é que a divulgação voluntária de informações 

sob o enfoque da sustentabilidade está relacionada com as características econômico-

financeiras das empresas. 

Nesse contexto, o presente estudo tem o objetivo geral de investigar a relação entre as 

características econômico-financeiras e o disclosure voluntário das empresas dos países de 

economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, em conformidade com as diretrizes do 

modelo de relatório da Global Reporting Initiative. 

Como objetivos específicos, são elencados:  

� Analisar o nível de disclosure voluntário com base no relatório GRI das empresas 

de capital aberto que fazem parte do BRIC; 

� Classificar as empresas em um ranking de nível de disclosure sob os enfoques 

econômico, social, ambiental e da sustentabilidade;  

� Identificar potenciais fatores explicativos do disclosure voluntário com base no 

relatório GRI das companhias de capital aberto do BRIC. 

A divulgação de informações de responsabilidade corporativa gera respaldo das 

empresas no mercado perante seus investidores e fomenta um convencimento perante a 

sociedade em requerer cada vez mais uma postura socioambiental responsável das entidades. 

Dessa forma, justifica-se a abordagem do tema referente ao disclosure voluntário de 

informações sob o enfoque da sustentabilidade, tendo em vista que a divulgação desses 

relatórios é um importante canal de comunicação entre a entidade e seus stakeholders, no 

sentido de evidenciar seu desempenho econômico, social e ambiental. Além disso, a análise 

desse tipo de relatório permite aos stakeholders verificar o nível de atendimento das empresas 

quanto ao seu compromisso com os recursos sustentáveis. 
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Nessa perspectiva, justifica-se a escolha do presente tema tendo em vista que o papel 

da informação contábil está ganhando cada vez mais importância no meio profissional e 

acadêmico, devido, principalmente, ao amadurecimento do mercado de capitais dos países em 

desenvolvimento e a exigência cada vez maior por partes dos stakeholders em informações 

para tomada de decisão. A abordagem teórica eleita para fundamentar a análise empírica do 

estudo é a teoria do disclosure voluntário, buscando verificar a influência dos fatores 

econômico-financeiros das empresas nas suas práticas de disclosure. 

A escolha das empresas que compõem a amostra a ser analisada – companhias de 

capital aberto dos países classificados como economias emergentes, BRIC, e que publicam 

seus relatórios de sustentabilidade de acordo com as diretrizes da GRI – justifica-se devido ao 

cenário econômico da maioria dos países do grupo de economias emergentes (no caso, Brasil, 

Rússia, Índia e China), caracterizado, de acordo com Casella (2011), pela conquista da 

estabilidade macroeconômica, baixos níveis de inflação, controle dos gastos públicos, regimes 

de taxas de câmbio flutuante e abertura para capital estrangeiro, proporciona um melhor nível 

de comparabilidade entre estes países, ao invés de confrontar com os países que possuem 

mercados financeiros mais desenvolvidos, como Estados Unidos e países europeus, onde a 

maioria dos estudos sobre disclosure são conduzidos, justificando, assim, o contexto das 

empresas escolhidas para a pesquisa. 

A opção pelos parâmetros definidos pela GRI se deve em função da consolidação e 

reconhecimento já obtido por este modelo no mercado, conforme constatação feita por 

Brown, Jong e Levy (2009).  

Quanto aos procedimentos metodológicos (detalhados na seção 5), este estudo se 

classifica como quantitativo, assumindo um caráter exploratório e descritivo quanto aos seus 

objetivos. Para a sua consecução, foram utilizados os procedimentos de pesquisa bibliográfica 

e de pesquisa documental. Os dados das empresas da amostra foram coletados nos relatórios 

de sustentabilidade das empresas (modelo G3 da GRI), publicados em 2011, referentes ao ano 

base de 2010, a partir dos seus respectivos sites e do site da GRI. Os dados econômico-

financeiros utilizados foram obtidos nos sites das bolsas de valores do Brasil, Rússia, Índia e 

China, nos sites das respectivas empresas e no banco de dados Economática® e Bloomberg®. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: esta primeira seção introdutória faz 

uma contextualização do assunto e traz, de forma sucinta, a estrutura do trabalho. A segunda 

seção trata da fundamentação teórico-empírica e seu relacionamento com o tema, abordando a 

teoria do disclosure voluntário e o relatório de sustentabilidade. Na seção 4 são apresentados 
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os procedimentos metodológicos utilizados nesta dissertação, abordando a classificação do 

estudo, as métricas das variáveis, a definição da população e amostra e as técnicas de 

tratamento estatístico utilizadas na pesquisa. A seção 5 apresenta os resultados da pesquisa e 

respectivas análises. E por último, a Conclusão é apresentada na seção 6, seguida das 

Referências e apêndice A, onde estão relacionadas as empresas que compõem a amostra do 

estudo. 
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2 – INFORMAÇÃO CONTÁBIL E DISCLOSURE 

A visão simplista de que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio tem sido 

deixada de lado, dando lugar a uma abordagem mais multidisciplinar, fazendo com que a 

contabilidade assuma cada vez mais seu papel de ciência social perante a sociedade.  

Nesse contexto, nenhuma empresa é uma entidade puramente econômica. Os aspectos 

socioambientais presentes nas organizações demonstram a necessidade da existência de uma 

contabilidade com função social mais ativa, que amplie seu enfoque mais normativista e 

técnico para outro onde a sociedade seja o objeto principal de estudo (DENTCHEV, 2004). 

Segundo De Luca (1991), a informação contábil deve ir além das exigências legais e, 

de acordo com este enfoque, o principal objetivo da contabilidade pode ser ampliado para 

fornecer informações aos seus usuários no sentido de avaliar a empresa pela sua utilidade no 

ambiente social em que atua; tendo assim, um papel cada vez mais importante na sociedade e 

a responsabilidade de realizar um esforço maior no sentido de fornecer tais informações. 

Para Ribeiro e Martins (1993. p. 3), “a Contabilidade aprimorou-se ao longo dos 

séculos, incorporando práticas, princípios, postulados e convenções, para fazer face à 

evolução da sociedade e suas novas tecnologias”. Schrand e Verrecchia (2005) 

complementam, afirmando que a contabilidade deve ser útil e relevante para quem irá utilizá-

la como informação para a tomada de decisão. 

Sob essa perspectiva, cabe destacar que o disclosure contábil transcende o conceito de 

divulgação, estando relacionado, também, à capacidade de transmitir informações relevantes 

com qualidade, oportunidade e clareza, possibilitando a perfeita compreensão, por parte dos 

usuários, da verdadeira situação que se pretende relatar, o que potencializará a capacidade de 

avaliação preditiva (DANTAS; ZENDERSKY; NIYAMA, 2004). 

Dias Filho (2000) realizou um estudo fundamentado na Teoria da Comunicação, 

considerando a contabilidade como uma ciência social indispensável para o processo 

decisório humano. 

A contabilidade, à luz da Teoria da Comunicação, deveria buscar identificar quais os 

anseios de seus usuários para só então desenvolver a forma de comunicação a se utilizar, fato 

inverso do que essa ciência viveu até a data atual, onde os próprios contabilistas definem 

modelos de evidenciação, gerando a obrigatoriedade de conhecimento contábil profundo 

prévio para que se possa entender as informações contábeis (DIAS FILHO, 2000). 
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Esta visão corrobora com o que afirmam Iudícibus (2009; p. 24) e Carvalho (1991, p. 

20-25) ao discutirem a relação da Teoria da Comunicação com a informação contábil, e 

concluem que o processo de comunicação da informação contábil deve levar em consideração 

a habilidade que os usuários possuem de interpretá-la adequadamente, de forma a não tornar 

as demonstrações contábeis inúteis. 

Nesse sentido, por meio do Statement of Financial Accounting Concepts nº. 8, de 

setembro de 2010, o Financial Accounting Standards Board (FASB) trata das características 

qualitativas do disclosure como propriedades da informação contábil sob duas perspectivas: 

qualidades específicas para usuários e qualidades específicas para decisões, conforme Figura 

1. 

Figura 1 - Hierarquia da Qualidade em Contabilidade 

 
Fonte: FASB (2010) e Hendriksen e Van Breda (2007, p. 96) 

A Figura 1 mostra a relação entre as características qualitativas da informação 

contábil, definidas como propriedades da informação que são necessárias para tornar o 

disclosure útil. A relevância e a representação fidedigna são classificadas como principais 

características específicas às decisões, e ambas estão associadas à comparabilidade e todas as 

três subordinadas à compreensibilidade e ao critério básico de que os benefícios devem ser 

superiores aos custos da informação. 
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Na primeira perspectiva, as qualidades específicas para usuários abordam a natureza 

do usuário como um fator determinante para a inteligibilidade e a compreensão da informação 

divulgada; por exemplo, usuários mais experientes podem considerar informações complexas 

mais relevantes do que os usuários novatos. 

As qualidades específicas para decisões, segunda dimensão, estão relacionadas à 

utilidade da informação contábil e são independentes do usuário; por exemplo, a oportunidade 

da informação é independente do usuário, pois todos os usuários desejam informações 

oportunas e a sua disponibilidade no momento certo tem a capacidade de influenciar a decisão 

do seu usuário. 

De maneira semelhante, Iudícibus e Lopes (2008) apresentam como qualidades da 

informação contábil atributos que dão aos dados contábeis uma vocação informacional; são 

eles: a tempestividade, a integralidade, a confiabilidade, a comparabilidade e a 

compreensibilidade, contudo, segundo os autores, estas qualidades são observadas nas reações 

de quem as recebe. 

De acordo com Yamamoto e Salotti (2006), a informação contábil pode ser 

considerada como aquela que modifica a percepção de seu usuário em relação a empresa, 

criando um novo estado de conhecimento dele perante a empresa. A informação contábil, de 

modo geral, é classificada por Yamamoto e Salotti (2006) em três níveis de disclosure: 

i. Divulgação total: em que todas as informações são relevantes e devem ser divulgadas; 

ii. Divulgação justa: em que há tratamento equitativo de todos os usuários, ou seja, 

informações direcionadas para os diversos tipos de usuários; 

iii. Divulgação adequada: em que se divulgam somente as informações consideradas 

relevantes para os usuários.  

Para Nascimento et al (2010), esses três níveis de disclosure podem ser classificados 

como disclosure obrigatório (divulgação adequada); disclosure específico para determinados 

usuários (divulgação adequada + divulgação justa); e disclosure voluntário (divulgação 

adequada + divulgação justa + divulgação completa). 

Yamamoto e Salotti (2006) afirmam ainda que esses três níveis de divulgação 

dependem de fatores externos à empresa, dentre os quais destacam-se: o ambiente; o grau de 

exigência de seus usuários; informações advindas de setores da sociedade e de seus pares; a 
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divulgação de dados econômicos da população e de diversos setores do governo, como 

arrecadação, investimentos; e a existência de mercado de capitais estruturado. 

O primeiro nível, divulgação total (full disclosure), baseia-se na criação de uma 

cultura de mercado, isto é, na maximização da divulgação de informação por parte dos 

agentes, tendo sua origem na cultura anglosaxã e contempla a ideia de que todas as 

informações são relevantes e devem ser divulgadas (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006).  

A divulgação justa (segundo nível) pressupõe o tratamento equitativo de todos os 

usuários, considerando as necessidades informacionais dos diferentes usuários. Neste nível de 

divulgação a informação oferece suporte ao processo decisório de forma racional. Assim, 

precisa ser adaptada a cada grupo de interesses para que possa ser útil, mesmo que não atenda 

a todos os interesses individuais (BENS; MONAHAN, 2004). 

O terceiro nível, divulgação adequada, pressupõe um volume mínimo de divulgação, 

combinado com o objetivo de evitar que as demonstrações contábeis sejam enganosas 

(BERETTA; BOZZOLAN, 2008).  

Contudo, Iudícibus e Lopes (2008) contrapõem a ideia da existência de níveis de 

divulgação, pois, segundo esses autores, toda informação para o usuário deve apresentar-se ao 

mesmo tempo adequada, justa e completa, pelo menos quanto ao detalhe do que está sendo 

evidenciado. 

A opinião de que as empresas são motivadas pelos seus stakeholders para manter a 

divulgação de toda a informação necessária para o funcionamento aprimorado dos mercados 

de capitais é defendida por Hendriksen e Van Breda (2007). De acordo com os autores, 

quanto mais as empresas dependem de capital de terceiros, maior é a evidenciação de 

informações no intuito de captar recursos. Contudo, os autores também defendem a ideia de 

que as empresas relutam em aumentar o grau de divulgação sem que haja pressão para isso 

proveniente da comunidade contábil, poder público e demais stakeholders. 

Para Hendriksen e Van Breda (2007), os principais argumentos que atribuem a 

relutância das empresas em divulgar mais informações são: 

1. A divulgação ajudará os concorrentes, em prejuízo dos acionistas. Esse argumento, 

entretanto, não tem muito mérito, pois os concorrentes geralmente obtêm suas 

informações de outras fontes. 
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2. Afirma-se que a divulgação integral de informações dá aos sindicatos uma 

vantagem quando da negociação de salários. Entretanto a divulgação integral 

geralmente melhora o clima de negociação. 

3. Os investidores não são capazes de compreender as políticas e procedimentos 

contábeis, e que a divulgação completa apenas confundirá, em lugar de esclarecer. 

Essa alegação também é destituída de fundamento, por que os analistas financeiros 

e os administradores de carteiras são versados em contabilidade, e outros 

investidores se beneficiam do uso de informação financeira no mercado eficiente, 

ou são capazes de aprender com o estudo de informações financeiras publicadas. 

4. Pode haver outras fontes de informações financeiras disponíveis para proporcioná-

las a um custo mais baixo do que se fosse fornecida pela empresa através do 

disclosure contábil. 

5. A falta de conhecimento das necessidades dos investidores também é apresentada 

como motivo para limitar a divulgação. Dada a possibilidade de existência de 

muitos modelos de decisão de investimento e a dependência cada vez maior de 

intermediários da informação, esse motivo deve ser um fator limitador. 

Conforme Yamamoto e Salotti (2006), a forma como a divulgação deve ser tratada, se 

voluntária ou obrigatória, suscita discussões entre os pesquisadores. 

Os favoráveis à regulação (obrigatoriedade) argumentam que as empresas não 

fornecem informações suficientes aos seus usuários, pois consideram que a divulgação de 

determinadas informações favorecem seus concorrentes, empregados e outros. Já os 

defensores da divulgação voluntária argumentam que as empresas possuem os estímulos 

necessários para fornecer informações de qualidade capazes de satisfazer a seus investidores 

(YAMAMOTO; SALOTTI, 2006) 

De acordo com Yamamoto, Distadio e Fernandes (2007), o disclosure obrigatório é 

aquele requerido pelos órgãos reguladores e legislações comerciais pertinentes, cujo objetivo 

é estabelecer um nível informacional mínimo em que a empresa deve operar. 

Os órgãos reguladores buscam garantir a qualidade das informações divulgadas pelas 

empresas por meio da publicação de normas que tratam do conteúdo, da forma e da 

periodicidade de relatórios e demonstrações contábeis; no entanto, é impreciso determinar 

quais informações são efetivamente relevantes para todos os usuários.  
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A identificação de informações para suprir a necessidade dos investidores e outros 

usuários as quais não possuem caráter obrigatório, caracteriza-se como uma questão de ética e 

de responsabilidade corporativa empresarial, onde se inserem as discussões sobre o disclosure 

voluntário. 

Para Yamamoto e Salotti (2006), a prestação compulsória de informações por parte 

das empresas adota uma postura reativa, ou seja, oriunda de uma regulamentação que as 

obrigam a fazer a divulgação de determinadas informações, enquanto a divulgação voluntária 

constitui-se de uma ação proativa. 

2.1 Disclosure Voluntário 

No elenco de disclosure de uma empresa, além das informações de caráter obrigatório, 

há o conjunto de informações não obrigatórias, mas que também são considerados úteis para a 

tomada de decisão dos usuários. 

A Teoria da Disclosure Voluntário é um assunto que vem sendo abordado pela 

pesquisa positiva internacional em Contabilidade desde a década de 1980. Diversos trabalhos 

acadêmicos são escritos sobre esse tema em periódicos nacionais e internacionais 

(VERRECCHIA, 1983; DYE, 1985; LEV, 1992; SOLOMON; LEWIS, 2002; 

BURGSTAHLER; HAIL; LEUZ, 2006; MURCIA, 2009; PRADO et al 2009; ALBERS; 

GÜNTHER 2010; GAMERSCHLAG; MÖLLER; VERBEETEN, 2010). O principal objetivo 

dessa linha de pesquisa é explicar o fenômeno da divulgação de informações financeiras a 

partir de diversas perspectivas. 

Verrecchia (2001) categorizou o estudo do disclosure em Contabilidade, em três 

grandes linhas: 

a) Divulgação baseada em eficiência (efficiency based disclosure). 

b) Divulgação baseada em associação (association based disclosure); 

c) Divulgação baseada em discricionariedade (discretionary based disclosure); 

A primeira categoria abrange o processo inicial da divulgação, pois observa as 

configurações de divulgação preferidas. Como a divulgação ainda não foi efetuada então pode 

ser caracterizada como sendo ex ante. Tal segmento recebe este nome por se tratar da 

discussão de maneiras eficientes de efetuar o disclosure. Neste segmento procura-se 

investigar a existência de alguma forma de divulgação que promova e tenha relação com a 
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eficiência econômica, isto é, aquelas informações que são preferidas incondicionalmente 

(VERRECCHIA, 2001, p. 97). 

A segunda categoria diz respeito aos estudos que investigam a existência de 

associação ou relação entre o disclosure e as variáveis do mercado, como, por exemplo, o 

preço das ações. Esse processo de divulgação é caracterizado como exógeno, pois analisa as 

mudanças das ações dos investidores a partir do comportamento dos preços e do volume de 

negociação. 

De acordo com Verrecchia (2001, p. 97), nessa categoria “se concentram trabalhos que 

estudam os efeitos exógenos do disclosure em mudanças cumulativas ou interrupção de 

alguma ação individual de um investidor”, através do comportamento do equilíbrio do preço 

dos ativos e volumes de transação. Esse exame é realizado por meio da caracterização dos 

efeitos da divulgação voluntária nas ações cumulativas dos investidores individuais no 

momento em que a divulgação das informações ocorre. 

Na terceira segmentação examina-se a discricionariedade exercida pelos gestores 

frente às decisões de disclosure. Logo, observa-se como os gestores e/ou empresas praticam 

discricionariedade no tocante à divulgação das informações que eles tem conhecimento 

(VERRECCHIA, 2001). 

Assim, busca-se a identificação dos motivos que impulsionam os gestores e/ou a 

empresa a divulgarem determinadas informações. Neste contexto, o disclosure consiste em 

um processo endógeno, no qual a divulgação de informações para os stakeholders partem dos 

incentivos que os gestores e/ou empresas possuem para realizá-la. 

O Quadro 1 apresenta as principais características dessas três categorias do disclosure 

voluntário em contabilidade: 

Quadro 1 - Características da Divulgação das Categorias de Pesquisa 

Categorias de Pesquisa 
Características da Divulgação 

Momento de ocorrência da 
Divulgação 

Processo de Divulgação 

Eficiência ex ante Não aplicável 
Associação ex post Exógeno 
Discricionariedade  ex post Endógeno 
Fonte: Adaptado de Yamamoto e Salotti (2006, p. 18) 

 
A primeira categoria da divulgação, a da Eficiência, se diferencia das outras, por ser 

tratada como ex ante, a qual analisa qual tipo de divulgação é preferível pelos usuários da 

informação antes da sua ocorrência. Desse modo, procura-se atingir eficiência máxima, 

divulgando informações preferíveis. 
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Já na perspectiva ex post, assumindo que a divulgação já ocorreu, o processo de 

divulgação passa a ser a característica que diferencia a categoria Associação da categoria 

Discricionariedade. 

A categoria Associação tem seu processo de divulgação exógeno, no qual não se 

discutem os motivos da empresa em divulgar, mas sim as relações entre a divulgação e as 

alterações nas ações dos usuários da informação. Já na Discricionariedade, esses motivos 

internos passam a ser considerados (processo endógeno), e, dessa forma, questiona-se por que 

a empresa faz ou não a divulgação de determinadas informações. 

O presente estudo fundamenta-se na terceira dessas três categorias propostas por 

Verrecchia (2001), divulgação baseada em discricionariedade, ao considerar que tem como 

objetivo avaliar a relação de determinadas variáveis sobre a prática da divulgação voluntária a 

partir de determinadas características das próprias companhias. 

2.1.1 – Custo X Benefício do Disclosure Voluntário  

Em meio a grande quantidade de informações disponíveis aos gestores, é preciso que 

estes façam a seleção e escolha da divulgação de informações não obrigatórias. Para essa 

seleção, deve ser analisada a relação custo e benefício da divulgação da informação. Assim, 

quando ocorre a divulgação voluntária é sinal de que foram identificados mais benefícios do 

que custos (VERRECCHIA, 2001). 

Além dos benefícios que um maior nível de disclosure pode trazer para a empresa e 

para o mercado, também junto a ele está associado uma série de custos de produção e 

divulgação da informação tais como custos de preparação e publicação, custos de 

propriedade, custos legais e custos de pessoal. 

Conforme Leuz e Wysocki (2008), o custo com o maior impacto negativo sobre o 

disclosure é o custo de propriedade. Esse é o custo em que a companhia incorre devido à 

divulgação de informações que podem ser utilizadas por outras partes como, por exemplo, 

concorrentes. 

Para Healy e Palepu (2001), atrelados aos custos de propriedade as empresas possuem 

incentivos para não divulgar informações que reduzirão sua posição competitiva no mercado, 

mesmo que a não divulgação acarrete em outros custos para a empresa. 

Murcia (2009) cita o exemplo da divulgação detalhada das receitas da empresa por 

tipo de produto, pois se um cliente verificar que é responsável por uma parte significativa das 
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vendas de um determinado produto da empresa, seu poder de barganha para negociar 

melhores condições de compra (preços menores, prazos maiores, garantias) tende a aumentar. 

Contudo, Leuz e Wysocki (2008) argumentam que a ameaça de competição nem 

sempre faz com que a companhia deixe de divulgar determinada informação. Para os autores, 

em certos casos, as empresas podem divulgar informações justamente com o objetivo de 

tentar impedir a entrada de novos competidores como, por exemplo, a divulgação de uma 

informação sobre o sucesso de determinado projeto ou produto pode fornecer informações 

para outras companhias acerca das suas chances de sucesso (ou fracasso) com projetos ou 

produtos similares (BEAVER, 1998). 

Segundo Dantas et al (2004), o equilíbrio entre o custo e o benefício da divulgação 

define o quanto evidenciar: os benefícios decorrentes da informação devem exceder o custo 

de produzi-la. O que se discute é a relação custo versus benefício do disclosure, o que não se 

traduz em uma questão objetiva. 

Diversos estudos evidenciam os benefícios trazidos pelo disclosure tanto para a 

própria empresa quanto para o mercado de capitais em que esta opera. O estudo de Giuntini 

(2002), por exemplo, afirma que há evidências de que os países que oferecem melhor 

governança corporativa, com um grau de evidenciação mais apropriado, apresentam mercados 

acionários relativamente maiores, onde a avaliação de mercado das empresas, medida por 

meio da relação entre valor de mercado e valor patrimonial, é comparativamente maior. 

Young e Guenther (2003) analisaram a relação entre o disclosure e a mobilidade do 

capital internacional, relacionando o tipo e a qualidade das demonstrações financeiras com 

dados de 23 países. A pesquisa concluiu que a mobilidade do capital internacional é 

positivamente relacionada tanto com o nível de exigência de disclosure contábil quanto com a 

qualidade das informações produzidas, em que a contabilidade financeira não é afetada pelas 

exigências fiscais. Para os pesquisadores, os resultados empíricos demonstraram os efeitos 

econômicos decorrentes das práticas contábeis adotadas em cada país em atrair capital 

estrangeiro. 

Além de auxiliar os usuários externos no monitoramento dos gestores e contribuir para 

uma alocação mais eficiente dos recursos no mercado de capitais, a divulgação voluntária de 

informações, também, traz benefícios para as próprias empresas como, por exemplo, permitir 

o monitoramento das atividades dos gestores por parte dos investidores. Além disso, há a 
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questão de proteção aos acionistas minoritários e busca pela preservação da liquidez no 

mercado (MURCIA, 2009). 

Outro benefício do disclosure voluntário tratado pela comunidade acadêmica foi 

abordado por Malacrida e Yamamoto (2006), que constataram que o nível de disclosure tem 

influência em uma menor volatilidade nos preços das ações das empresas. 

De acordo com Murcia (2009), o disclosure exerce uma influência positiva sobre a 

liquidez das ações da empresa no mercado de capitais. Isso ocorre, pois, na ausência de 

informações, investidores se protegem contra o problema da assimetria informacional e da 

forma adversa que as informações chegam até eles, diminuindo o preço a que estão dispostos 

a pagar pelos títulos, o que reduz a possibilidade de negociação e, consequentemente, a 

liquidez das ações. 

Botosan (1997) efetuou um dos primeiros estudos acerca da relação do disclosure com 

o custo de capital. Seu estudo empírico constatou que empresas com maior nível de disclosure 

possuem o menor custo de capital próprio. Estudos posteriores como os de Sengupta (1998), 

Lima et al (2007) e Lopes e Alencar (2010) concluíram que melhores níveis de disclosure 

contribuem para a redução das incertezas e do risco de não pagamento, influenciando também 

para o menor custo de captação. 

2.1.2 – O Disclosure Voluntário e o Mercado de Capitais 

De acordo com Pinheiro (2009), o mercado de capitais é um sistema de distribuição de 

valores mobiliários, que tem o objetivo de proporcionar liquidez aos títulos emitidos pelas 

empresas e viabilizar seu processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, 

sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. 

O mercado de capitais se caracteriza por ser um intermediário, que oferece serviços às 

empresas e aos investidores, e é extremamente importante para a economia de um país, pois 

possibilita a negociação entre empreendedores e fornecedores de capital, já que os indivíduos 

com bons projetos e capacidade para administrá-los não são necessariamente aqueles que 

possuem os recursos para desenvolvê-los. 

Nesse contexto, as empresas administradas pelos gestores (ou acionistas 

controladores) estão interessadas em captar recursos dos acionistas. Entretanto, para que seja 

celebrado um contrato de investimento em uma empresa, faz-se necessário o estabelecimento 

de um preço justo, estipulado a partir de diferentes tipos de informações (situação econômico-
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financeira, projetos futuros etc.) sobre as empresas sendo que a sobrevivência desse mercado 

depende de quão bem ele consegue responder às demandas dos seus usuários (MURCIA, 

2009). 

Em mercados financeiros eficientes, considera-se que toda informação é disponível 

aos participantes do mercado, dessa forma, a divulgação ou omissão de informações 

relevantes ao mercado remete a criação de uma assimetria informacional entre os agentes da 

companhia e os demais participantes do mercado. 

Assimetria informacional é definida por Belo e Brasil (2006) como a descrição de um 

fenômeno segundo o qual alguns agentes econômicos têm mais informações do que outros. 

Assim, quando existe assimetria informacional, tendem a ocorrer conflitos de interesse que 

podem ser reconhecidos, segundo os autores, como dois tipos de problemas advindos da 

assimetria de informações: 

a) seleção adversa – ocorre quando um lado do mercado não pode observar o tipo ou a 

qualidade dos bens e serviços colocados à disposição no outro (lado); 

b) risco moral – ocorre quando um lado do mercado não pode observar a ação do 

outro. 

De acordo com Healy e Palepu (2001), a assimetria informacional gera no mercado de 

capitais altos custos de transação e baixa liquidez, sendo o disclosure corporativo a principal 

ferramenta capaz de reduzir os problemas de seleção adversa e risco moral, e uma das 

políticas empresarias mais importantes para o desenvolvimento de um mercado de capitais 

eficiente. 

Iudícibus e Lopes (2008) relacionaram a eficiência do mercado de capitais com as 

informações contábeis, conforme Quadro 2: 

Quadro 2 - Resposta do Preço à Informação Contábil 

Informação Contábil 
Eficiência do Mercado 

Mercado Eficiente Mercado não Eficiente 

Relevante 

A resposta é rápida e imediata. O 
mercado é capaz de avaliar notas 
explicativas e outras evidenciações 
complexas como derivativos, pensões e 
etc. 

A resposta não é rápida. O mercado 
nem avalia a informação nem é capaz 
de interpretar evidenciações mais 
complexas 

Irrelevante Sem reação Inconsistente 
Fonte: Iudícibus e Lopes (2008, p. 80) 

 
Num mercado eficiente, se uma determinada informação ou conjunto de informações é 

relevante, a resposta nos preços dos títulos deve ser rápida e imediata, sendo que os usuários 
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das informações possuem capacidade plena de interpretação destas, desde as mais simples até 

as mais complexas. 

Contudo, num mercado não eficiente, se uma determinada informação ou conjunto de 

informações é relevante, o mercado demora algum tempo para absorver (precificar) a 

informação. Os agentes não avaliam prontamente ou até não conseguem avaliar se a 

informação é relevante, assim como possuem respostas retardadas com relação às 

informações mais complexas ou até mesmo não possuem nenhuma resposta.  

Uma informação não relevante não provoca nenhuma reação num mercado eficiente, 

porém num mercado não eficiente, de acordo com Iudícibus e Lopes (2008), gera um caso 

nebuloso, sendo a informação inconsistente, pois podem acontecer até mesmo reações 

indevidas sobre informações irrelevantes. 

Observando ainda o Quadro 2, destacam-se os ambientes de pesquisa na área contábil: 

informação contábil e eficiência do mercado. No caso desta pesquisa, baseada na Teoria do 

Disclosure Voluntário por Discricionariedade, no campo da Teoria Positiva da Contabilidade, 

considera-se a hipótese de mercado eficiente para a amostra populacional em estudo. De 

acordo com Iudícibus e Lopes (2008), a hipótese de mercado eficiente é o modelo suportado 

nas evidências empíricas que testam a influencia da informação contábil no mercado de ações. 

Ressalta-se que essas condições são teóricas, ao passo que a realidade pode mostrar-se 

um tanto quanto distinta. Entretanto, essas hipóteses são assumidas para que os testes 

empíricos possam ser efetuados. 

2.2 Incentivos Econômico-financeiros e o Disclosure Voluntário 

De acordo com Lopes e Martins (2007), a motivação para um comportamento 

discricionário de divulgação de informações pode ter sua origem, entre outras razões, na 

legislação tributária, na adequação de capital e no gerenciamento de resultados contábeis. Os 

autores argumentam que existem determinadas situações onde, mesmo na presença de uma 

estrutura de regras contábeis, a flexibilidade da regulamentação permite que os gestores 

utilizem a sua discricionariedade na escolha dos critérios contábeis que adotam e a maneira 

mais eficiente de dispor as informações. 

Estudos como os de Hackston e Milne (1996), Solomon e Lewis (2002), Mitton 

(2002), Nossa e Carvalho (2003), Eng e Mak (2003), Graham, Harvey e Rajgopal (2005), 

Burgstahler, Hail e Leuz (2006), Murcia (2009), Prado et al (2009) e Gamerschlag, Möller e 
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Verbeeten (2010) revelam que os incentivos para a divulgação, e não os próprios normativos 

em si, são fatores determinantes da qualidade das informações reportadas. 

Essa discricionariedade, de acordo com Verrecchia (2001), pode embasar-se em um 

julgamento objetivo, no qual os motivos que impulsionam as empresas a divulgarem 

determinadas informações adicionais podem partir de suas características econômico-

financeiras no intuito de se obter benefícios econômicos. 

Hackston e Milne (1996) analisaram as práticas de disclosure ambiental e social das 

companhias da Nova Zelândia a partir das práticas exigidas em outros países. A pesquisa foi 

desenvolvida com base no relatório anual das 50 maiores empresas neozelandesas. As 

variáveis estudadas foram: tamanho da companhia, setor de atividade, lucratividade e país de 

propriedade. Os resultados, avaliados estatisticamente, mostraram que as variáveis setor e 

tamanho possuem relação diretamente positiva com o disclosure das empresas. 

Solomon e Lewis (2002) analisaram em seu estudo quais incentivos ou desincentivos 

influenciam na publicação de relatório de sustentabilidade (RS) pelas empresas inglesas. Os 

autores realizaram a pesquisa utilizando questionário estruturado como fonte de coleta de 

dados, consultando uma população de 625 indivíduos, dos quais foi extraída uma amostra de 

267 (43% da população). A amostra foi dividida em três grupos: agentes normativos, partes 

interessadas e empresas, 89, 92 e 86 respondentes respectivamente. Os agentes normativos 

(90,4%) e as partes interessadas (94,3%) identificaram que o incentivo que mais influencia na 

divulgação de informações voluntárias nas perspectivas econômicas, sociais e ambientais está 

relacionado à melhoria da imagem corporativa da empresa. Já as empresas indicaram a 

incorporação da responsabilidade social corporativa como sendo o maior incentivo em fazer a 

divulgação de RS. Os demais incentivos mais relevantes, considerando a média geral de todos 

os respondentes, foram: pressão dos clientes/consumidores (61,8%), busca de novos 

investimentos (47,6%), e pressão dos pares de empresas do mesmo setor (38%). Quantos aos 

desincentivos na publicação de relatórios de sustentabilidade, as possíveis razões estão 

relacionadas à relutância em relatar informações estratégicas, apontada como principal 

desincentivo pelos três grupos pesquisados: agentes normativos, partes interessadas e 

empresas; 82,7%, 83,7% e 80,7% respectivamente. Os demais desincentivos mais relevantes, 

considerando a média geral de todos os respondentes, foram: evitar fornecer informações aos 

concorrentes (68,4%), inexistência de obrigação legal (66,3%) e custo de divulgação (60,5%). 

Mitton (2002) analisou, durante a crise financeira do Leste Asiático nos anos de 1997 

e 1998, o nível de disclosure voluntário de informações econômicas, relacionando-o com 
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características econômico-financeiras das empresas. O autor identificou que empresas 

auditadas por grandes empresas de auditoria, que negociavam ações em bolsas internacionais, 

e que possuíam menor concentração acionária e com menos diversidade de negócios em sua 

atividade operacional, possuem maior nível de disclosure do que empresas não detentoras 

desses incentivos econômicos. 

Nossa e Carvalho (2003) realizaram um estudo com o objetivo de investigar o nível de 

disclosure de informações ambientais apresentado pelas empresas do setor de papel e 

celulose. De acordo com os autores, o disclosure de informações ambientais apresentado 

pelas empresas do setor de papel e celulose diverge entre as companhias com relação ao 

tamanho da empresa, ao país de localização e ao tipo de relatório (financeiro ou específico), 

mostrando-se ainda incipiente e frágil em relação ao nível de confiabilidade e 

comparabilidade das informações. 

Eng e Mak (2003), utilizando-se de uma amostra de 158 empresas listadas na Bolsa de 

Valores de Singapura, desenvolveram uma pesquisa empírica para verificar a relação 

existente entre aspectos de governança corporativa e o disclosure voluntário, levando em 

conta a divulgação de informações estratégicas não-obrigatórias: financeiras e não-

financeiras. Os resultados evidenciaram que incentivos econômicos como menor participação 

dos administradores e maior participação do governo na estrutura acionária de uma empresa, 

tamanho da firma e grau de endividamento estão associados com um maior nível de 

disclosure voluntário. Segundo os autores a adoção de melhores práticas de governança 

corporativa resulta em maior controle das ações dos administradores, exigindo-se, dessa 

forma, mais disclosure. 

Graham, Harvey e Rajgopal (2005) pesquisaram as restrições e os incentivos ao 

disclosure voluntário, consultando 401 executivos de empresas, de diferentes segmentos de 

mercado, em cargos de Chief Financial Officer, Chief Accountig Officer, Treasurer e 

Controller. Quanto aos incentivos ao disclosure, as afirmações dos pesquisados com maior 

nível de concordância foram que o disclosure voluntário promove a confiabilidade na 

transparência (92,1%), reduz o risco de informação que os investidores atribuem às ações 

(81,9%), aumenta as previsões das projeções da empresa (56,2%), aumenta a liquidez das 

ações (44,3%), aumenta a relação preço/lucro (42%), reduz o custo de capital próprio (39%), 

possibilita maior cobertura dos analistas (50,8%), corrige o preço subavaliado da ação 

(48,4%) e revela aos outsiders o nível de habilidade dos gestores (41,3%). Com relação aos 

motivos que levam as empresas a não realizarem o disclosure, Graham, Harvey e Rajgopal 
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(2005) testaram algumas afirmações, dentre as quais destaca-se as com maior nível de 

concordância entre os pesquisados: dificuldade de manter uma periodicidade de determinadas 

informações (69,6%); divulgação de informações estratégicas (58,8%) e divulgação de 

informações que podem trazer impacto negativo a imagem da empresa (46,4%). 

Burgstahler, Hail e Leuz (2006) analisaram o nível de disclosure voluntário entre 

companhias abertas e fechadas de 13 países da União Europeia entre os anos de 1997 a 2001, 

comparando empresas de mesmo perfil econômico, com ativo total superior a 2,5 milhões de 

euros, receita de vendas superior a 5 milhões de euros e números de empregados superior a 

50. Considerando a mesma regulamentação contábil para ambos os grupos de empresas, os 

autores identificaram que as companhias abertas possuem incentivos para o disclosure 

voluntário, dentre os quais, se destacam aqueles vinculados ao mercado de capitais, com o 

propósito de alterar a percepção do risco e retorno da empresa. Já, nas companhias fechadas, 

as motivações para o disclosure podem estar mais relacionadas à obtenção de recursos junto 

às instituições financeiras. 

Murcia (2009) argumenta, em seu trabalho, que esta discricionariedade em uma maior 

divulgação pode ser explicada pelo retorno de possíveis recompensas, tais como a redução da 

assimetria informacional, que, consequentemente, acarreta redução dos custos de capital e 

maior credibilidade dos gestores, e o aumento do valor da empresa, ou fatores como 

endividamento, rentabilidade, internacionalização, setor de mercado, tamanho da empresa e 

governança corporativa. 

Prado et al (2009) analisaram a divulgação voluntária dos indicadores (EN16 à EN20) 

propostos pelo relatório de sustentabilidade da GRI, os quais tratam da emissão de gases 

responsáveis pelo efeito estufa e mudanças climática. A amostra foi composta pelas 101 

empresas da Fortune 500 que aderiram ao GRI no ano de 2006. O estudo teve como objetivo 

analisar diferentes incentivos que influenciam esse tipo de disclosure. Foi verificado que as 

seguintes características econômico-financeiras das empresas possuem relação 

estatisticamente positiva com o nível de disclosure analisado: tamanho das empresas, 

alavancagem, retorno sobre ativos (ROA), retorno sobre o patrimônio (ROE) e setor de 

atividadeem que a empresaopera. 

No estudo de Gamerschlag, Möller e Verbeeten (2010) foram analisados os fatores 

determinantes do disclosure voluntário nas 130 maiores empresas alemãs a partir de um 

índice de divulgação de responsabilidade social corporativa elaborado com base nos 

indicadores do relatório GRI. Os resultados evidenciaram que a divulgação voluntária é 
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afetada por incentivos econômicos como estrutura acionária, internacionalização, 

rentabilidade, tamanho e setor de operação da empresa. 

O presente estudo utiliza como potenciais fatores determinantes da divulgação das 

informações voluntárias, sob o enfoque da sustentabilidade, as seguintes características 

econômico-financeiras das empresas: (i) rentabilidade, (ii) desempenho no mercado de 

capitais, (iii) tamanho, (iv) endividamento, (v) setor de atuação e (vi) país. A seguir são 

apresentadas as características econômicas e financeiras das empresas consideradas neste 

estudo e suas respectivas justificativas embasadas a partir da revisão bibliográfica de estudos 

anteriores, nos quais se verifica o amplo escopo da divulgação das informações contábeis.  

2.2.1 Rentabilidade 

De acordo com Tavares Filho (2006), as empresas utilizam recursos representados por 

capitais investidos e buscam gerar lucro para remunerar esses capitais; dessa forma os 

indicadores de rentabilidade são usados para medir essa remuneração. Logo, a rentabilidade 

da empresa expressa o seu desenvolvimento quanto à remuneração a partir dos investimentos 

efetuados. 

Segundo Yamamoto, Distadio e Fernandes (2007), a divulgação de informações 

adicionais é uma grande vantagem competitiva no mercado, assim, os gestores das empresas 

de maior rentabilidade visualizam a divulgação voluntária como um esforço para demonstrar 

sua superioridade para o mercado. 

A relação entre o disclosure e a rentabilidade foi analisada em estudos como os de 

Albers e Günther (2010) e Dragomir (2010), os quais encontraram uma relação positiva entre 

essas variáveis, justificando o incentivo de que empresas mais rentáveis tendem a divulgar 

mais informações com o objetivo de se diferenciar de empresas menos rentáveis e reduzir 

assim seu risco reputacional. 

Este fenômeno utilizado pelas empresas de transmitir um sinal acerca de sua vantagem 

competitiva aos stakeholders, encorajando-os ou induzindo-os a tomarem decisões que as 

beneficiem, é caracterizado por Beaver (1998) como Teoria da Sinalização. Dye (2001) 

considera essa discricionariedade por parte dos gestores um incentivo para divulgar 

informações adicionais de modo a permitir que o mercado saiba diferenciar uma companhia 

melhor que seus concorrentes. 

Considera-se, na presente pesquisa, a variável Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

(ROE) para determinar a rentabilidade das empresas, que, de acordo com Assaf Neto (2009), 
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mensura o retorno dos recursos aplicados na organização por seus proprietários, medindo a 

eficiência da organização na aplicação de seus recursos próprios. 

Justifica-se a escolha do ROE por ser uma importante medida para a análise financeira 

de uma empresa, pois demonstra a rentabilidade em torno dos recursos próprios da empresa 

em relação aos seus recursos totais. 

2.2.2 Desempenho no Mercado de Capitais 

A relação entre a performance de uma empresa no mercado de capitais e o nível de 

divulgação de informações voluntárias também pode ser analisada pela Teoria da Sinalização. 

Neste sentido, Silveira et al (2007) relacionam o disclosure corporativo com um bom 

desempenho no mercado de capitais, interpretando a responsabilidade em prover seus 

usuários de informações voluntárias como sendo uma dimensão da governança corporativa, 

esperando dessa forma uma relação positiva entre o disclosure e o desempenho no mercado 

de capitais.  

Uma das variáveis utilizadas para refletir o desempenho da empresa no mercado de 

capitais, amplamente aceita como proxy para o desempenho no mercado de capitais, é o Q de 

Tobin (MURCIA, 2009). 

Proposto originalmente por Tobin e Brainard (1968) e posteriormente por Tobin 

(1969), como um pré-indicador do futuro investimento de uma firma, o quociente conhecido 

como Q de Tobin consolidou-se como uma variável em diferentes aplicações de pesquisas nas 

áreas de economia e finanças. A aplicação desta variável de interpretações e implicações 

testáveis relaciona-se diretamente com a riqueza das empresas (FAMÁ; BARROS, 2000). 

Prado et al (2009) analisaram numa amostra composta pelas 101 empresas da Fortune 

500 que aderiram ao GRI no ano de 2006, os indicadores (EN16 à EN20), os quais tratam da 

emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa e mudanças climática. O estudo teve como 

objetivo analisar diferentes incentivos que influenciam esse tipo de disclosure. Foi verificado 

que o desempenho no mercado de capitais possui relação estatisticamente positiva com o 

nível de disclosure analisado. 

Murcia (2009) analisou sob a perspectiva da Teoria da Sinalização e Teoria do 

Disclosure a influencia do desempenho no mercado de capitais e o disclosure voluntário nas 

companhias brasileiras de capital aberto nos anos de 2006 a 2008. O estudo encontrou relação 

estatisticamente positiva entre essas duas variáveis, relacionando o disclosure voluntário com 

um bom desempenho no mercado de capitais. 
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Dessa forma, com base na literatura pesquisada, o presente estudo utiliza como medida 

de desempenho no mercado de capitais o Q de Tobin. 

2.2.3 Tamanho 

As empresas maiores possuem relações mais significativas no mercado e buscam 

também investidores maiores, portanto, para isso devem efetuar maior e melhor nível de 

disclosure ao mercado. Diamond e Verrecchia (1991) confirmam essa afirmação salientando 

que tais empresas tendem a ter maior nível de disclosure porque buscam benefícios maiores. 

Os estudos de Reverte (2009), Prado et al (2009), Gamerschlag, Möller e Verbeeten 

(2010) e Batres, Miller e Pisani (2010) corroboram com os achados de Diamond e Verrecchia 

(1991), ao relacionarem em seus trabalhos a variável tamanho da empresa com seu nível de 

disclosure. Tais estudos encontraram relação estatisticamente positiva entre essas variáveis, 

justificando o incentivo econômico pelo fato de que empresas maiores tendem a ter mais 

organização no seu gerenciamento e na sua operacionalização e, consequentemente, ter 

profissionais bem qualificados, possibilitando-as produzir informação com mais qualidade. 

Além disso, tais empresas possuem vários clientes, operações bancárias, fornecedores, 

analistas e uma diversidade maior de stakeholders, gerando assim, uma maior necessidade de 

divulgar mais informações.  

Outro incentivo de empresas maiores possuírem um melhor nível de disclosure 

voluntário, conforme Leuz e Wysocki (2008), é o fato de elas serem menos sensíveis aos 

custos do disclosure. De acordo com os autores, existe uma parcela de custo fixo dentro do 

disclosure relativo à produção e à disseminação das informações corporativas que levam a 

uma economia de escala quanto maior for a empresa. 

Destaca-se ainda outro aspecto analisado por Watts e Zimmerman (1986), que 

afirmam que empresas de maior porte causam um impacto maior na economia do país e por 

isso são influenciadas politicamente a serem exemplos no que diz respeito ao disclosure de 

informações. Logo, segundo os autores, essas empresas têm incentivos políticos para 

efetuarem disclosure voluntário. 

Assim, o fator tamanho também será considerado na presente pesquisa, adotando-se 

como variável a receita líquida das empresas, conforme detalhado na seção Metodologia. 
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2.2.4 Endividamento 

Para Assaf Neto (2003), a principal questão nas decisões de endividamento das 

empresas está relacionada à escolha da melhor proporção entre capital próprio e capital de 

terceiros para o financiamento de suas atividades.  

O capital próprio é recurso dos acionistas e está associado a um custo de oportunidade 

para a organização. Nesse sentido, a expectativa de remuneração do acionista diz respeito à 

taxa de retorno mínima que a empresa deve estabelecer na aplicação de recursos próprios, ou 

nas decisões de investimentos. O capital próprio é considerado investimento de risco, uma vez 

que eventuais insucessos na administração dos negócios atingem diretamente e de forma 

negativa os rendimentos dos acionistas, e não se estende à remuneração dos credores (ASSAF 

NETO, 2003). 

Já o capital de terceiros é composto pela série de dívidas onerosas contraídas pela 

empresa. Demonstram um custo explícito, que é determinado pelas cobranças dos encargos 

financeiros, possuem uma data de vencimento e os credores têm preferência no recebimento 

com relação aos proprietários, sendo que, normalmente, estes recursos são lastreados por 

garantias fornecidas pela empresa (ASSAF NETO, 2003).  

Neste sentido, o capital próprio tem menor risco para a empresa, entretanto, seu custo 

é maior do que o custo do capital de terceiros. Assim, a divulgação voluntária de informação 

pode afetar a imagem da organização perante seus investidores e credores, influenciando nas 

decisões referentes à estrutura de capital. 

A literatura (DEPOERS, 2000; REVERTE, 2009; DRAGOMIR; 2010; ALBERS; 

GÜNTHER, 2010) mostra que empresas com maior grau de endividamento tendem a 

apresentar um número maior de informações, dado que necessitam mostrar mais transparência 

a seus acionistas e credores para minimizar o problema de monitoramento entre as partes 

relacionadas. 

Jensen e Meckling (1976), fundamentado na Teoria da Agência, analisou a relação do 

grau de endividamento empresarial e a divulgação voluntária de informações, o qual tinha 

como hipótese que um maior endividamento induziria um maior disclosure, já que os custos 

de agência são maiores para empresas alavancadas. Os resultados do estudo mostraram que 

gestores de empresas com maior nível de endividamento tendem a divulgar, voluntariamente, 

mais informações para satisfazer os credores e remover as suspeitas sobre a transferência de 

riqueza para os acionistas. 
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Depoers (2000) relacionou em seu estudo o grau de endividamento com a divulgação 

voluntária de informações financeiras e não financeiras de 102 empresas francesas, analisando 

seus relatórios anuais. A análise do disclosure voluntário foi baseada na teoria da agência e 

nas limitações impostas pelos custos de informação. Os resultados revelaram que maiores 

níveis de endividamento levam a empresa detentora das dívidas a manter um nível de 

comunicação mais transparente com o mercado. 

Corroboram com a hipótese de que empresas mais endividadas são mais transparentes, 

os estudos de Reverte (2009), Dragomir (2010) e Albers e Günther (2010), os quais 

comprovam, através de analise de regressão, o impacto do grau de endividamento com o 

disclosure voluntário. Estes autores também salientam que as empresas que possuem alto 

nível de endividamento são mais propícias a divulgação voluntária, pois precisam satisfazer 

os credores e mostrá-los que estão agindo com transparência quanto às informações 

transmitidas para o mercado e para isso divulgam informações adicionais.  

Dessa forma, o índice de endividamento também será objeto de investigação da 

presente pesquisa,  

2.2.5 Efeito da Atividade no Meio Ambiente  

O efeito da atividade de uma empresa no meio ambiente também tem sido identificado 

como um fator que afeta potencialmente as práticas de divulgação voluntária de informações. 

De acordo com Ciofi (2010), empresas que atuam em setores de maior impacto 

ambiental têm que realizar um esforço maior para fazer uma conciliação entre o resultado 

operacional e a preservação do meio ambiente, sofrendo uma pressão maior dos seus 

stakeholders em comparação com as empresas com atividade operacional de menor impacto 

ambiental. O autor faz uma análise comparativa entre as ações sustentáveis das companhias 

brasileiras de papel e celulose, confrontando a qualidade da divulgação de informações 

socioambientais com o desempenho financeiro de cada uma delas. 

Reverte (2009), Murcia (2009) e Albers e Günther (2010) analisaram a influência do 

setor de atuação das empresas na divulgação de informações voluntárias. Os estudos 

constataram que empresas com atividade operacional de maior impacto ambiental possuem 

maior disclosure voluntário. 

De acordo com a NBR ISO 14001 (requisito 3.4.1), impacto ambiental é definido 

como: “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou 

em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização.” 
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Segundo a Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), artigo 1º, o impacto ambiental é:  

…qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos 

ambientais. Ou seja, impactos ambientais podem ser definidos como qualquer 

alteração (efeito) causada (ou que pode ser causada) no meio ambiente pelas 

atividades da empresa quer seja esta alteração benéfica ou não.  

Entende-se, neste estudo, atividade de impacto ambiental aquela que provoca alteração 

(ecológico + social + econômica) no meio ambiente, ou em algum de seus componentes, em 

decorrência da execução de sua operação.  

2.2.6 País 

As características de um país tais como aspectos culturais, econômico-financeiros, tipo 

de legislação (common law, code law), dentre outros, influenciam a política das empresas e a 

sua relação com os stakeholders, afetando também as práticas de disclosure voluntário.  

Nossa e Carvalho (2003) investigaram o nível de divulgação de informações 

ambientais apresentado pelas empresas do setor de papel e celulose em diversos países. Os 

autores não identificaram relação entre características econômicas, sociológicas e culturais 

dos países em análise e o nível de disclosure das empresas, entretanto identificaram que 

empresas sediadas em países de legislação ambiental mais consolidada possuem maior nível 

de divulgação de informações ambientais. 

Lima (2009) considera como fator explicativo do maior nível de divulgação por parte 

das empresas sediadas em países mais desenvolvidos o fato da população possuir maior nível 

de educação o que torna os stakeholders mais exigentes quanto às informações que devem ser 

prestadas pelas organizações. 

Reverte (2009) estudou a relação do nível de divulgação voluntária com as diversas 

culturas nacionais. Para tanto, com base na teoria dos stakeholders, o autor analisou 

informações referentes à responsabilidade social corporativa de 600 empresas de 22 países. A 

pesquisa revelou um número significativo de relações estatísticas entre a divulgação social 

corporativa e medidas culturais analisadas.  
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Albers e Günther (2010) analisaram fatores como o desenvolvimento do país em 

termos socioeconômicos em relação à rigidez de sua legislação e concluíram que esses fatores 

podem impactar na divulgação voluntária das empresas onde estão sediadas. Os autores 

encontraram relação estatisticamente significativa considerando essas duas variáveis e a 

publicação de relatórios de sustentabilidade nas 600 empresas europeias listadas no STOXX® 

Total Market Index (TMI). 

Costa e Lustosa (2007), em um ensaio teórico sobre mensuração do desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental, ressaltam o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como 

indicador de medição do desenvolvimento de um país sob o enfoque da sustentabilidade. 

Destarte, nesse estudo será considerado o IDH como proxy para analisar o nível de 

desenvolvimento de cada país componente do BRIC. 

O Quadro 3 apresenta, de forma resumida, os estudos empíricos anteriormente citados 

nesta seção relacionados aos incentivos econômico-financeiros das empresas. Além dos 

objetivos de cada estudo, são apresentados os incentivos econômicos estudados e os 

principais resultados alcançados.  

Quadro 3 – Resumo dos Estudos Empíricos Anteriores 

Ano Autores Objetivo do Trabalho Incentivos Econômicos 
Estudados 

Principais Resultados 

1976 Jensen e 
Meckling  

Analisar a relação do grau 
de endividamento 
empresarial e a divulgação 
voluntária de informações. 

- Endividamento. Empresas com maior nível de 
endividamento tendem a divulgar, 
voluntariamente, mais informações 
para satisfazer os credores e remover 
as suspeitas sobre a transferência de 
riqueza para os acionistas. 

1996 Hackston e 
Milne  

Analisar as práticas de 
disclosure ambiental e social 
das companhias da Nova 
Zelândia a partir das 
práticas exigidas em outros 
países 

- Tamanho; 
- Setor; 
- Lucratividade; 
- País. 

As variáveis setor e tamanho 
possuem relação diretamente positiva 
com o disclosure das empresas. 

2000 Depoers Relacionar o grau de 
endividamento com a 
divulgação voluntária de 
informações financeiras. 

- Endividamento. Maiores níveis de endividamento 
levam a empresa detentora das 
dívidas a manter um nível de 
comunicação mais transparente com 
o mercado. 

2002 Solomon e 
Lewis  

Analisar quais incentivos ou 
desincentivos influenciam 
na publicação de relatório 
de sustentabilidade (RS) 
pelas empresas inglesas. 

- Imagem corporativa; 
-Incorporação da 
responsabilidade social 
corporativa;  
- Pressão dos 
clientes/consumidores; 
- Busca de novos 
investimentos,  
- Nível de concorrência  

O estudo evidenciou que o incetivo 
que mais influencia na divulgação de 
informações voluntárias está 
relacionado à melhoria da imagem 
corporativa da empresa. 

2002 Mitton  Analisar, durante a crise 
financeira do Leste Asiático 
nos anos de 1997 e 1998, o 

- Auditoria; 
- Internacionalização; 
- Concentração 

Empresas auditadas por grandes 
empresas de auditoria, que 
negociavam ações em bolsas 
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nível de disclosure 
voluntário de informações 
econômicas, relacionando-o 
com características 
econômico-financeiras das 
empresas 

acionária; 
- Atividade operacional 

internacionais, e que possuíam menor 
concentração acionária e com menos 
diversidade de negócios em sua 
atividade operacional, possuem 
maior nível de disclosure do que 
empresas não detentoras desses 
incentivos econômicos. 

2003 Nossa e 
Carvalho  

Investigar o nível de 
disclosure de informações 
ambientais apresentado 
pelas empresas do setor de 
papel e celulose 

- Tamanho; 
- País. 

O disclosure de informações 
ambientais apresentado pelas 
empresas do setor de papel e celulose 
diverge entre as companhias com 
relação ao tamanho da empresa, ao 
país de localização e ao tipo de 
relatório (financeiro ou específico). 

2003 Eng e Mak  Verificar a relação existente 
entre aspectos de 
governança corporativa e o 
disclosure voluntário. 

- Estrutura acionário; 
- Tamanho; 
- Endividamento. 

Menor participação dos 
administradores e maior participação 
do governo na estrutura acionária de 
uma empresa, tamanho da firma e 
grau de endividamento estão 
associados com um maior nível de 
disclosure voluntário. 

2005 Graham, 
Harvey e 
Rajgopal 

Pesquisar as restrições e os 
incentivos ao disclosure 
voluntário 

- Liquidez; 
- Lucratividade; 
-Rentabilidade; 
-Endividamento; 
-Desempenho no 
mercado de capitais. 

Os resultados evidenciaram que o 
disclosure voluntário promove a 
confiabilidade na transparência, 
reduz o risco de informação que os 
investidores atribuem às ações, 
aumenta as previsões das projeções 
da empresa, aumenta a liquidez das 
ações, aumenta a relação preço/lucro, 
reduz o custo de capital próprio, 
possibilita maior cobertura dos 
analistas, corrige o preço subavaliado 
da ação e revela aos outsiders o nível 
de habilidade dos gestores. 

2006 Burgstahler, 
Hail e Leuz 

analisar o nível de 
disclosure voluntário entre 
companhias abertas e 
fechadas de 13 países da 
União Europeia entre os 
anos de 1997 a 2001 

- Tamanho; 
- Rentabilidade; 
Número de empregados. 

Os resultados evidenciaram que 
companhias abertas possuem 
incentivos para o disclosure 
voluntário, dentre os quais, se 
destacam aqueles vinculados ao 
mercado de capitais, com o propósito 
de alterar a percepção do risco e 
retorno da empresa. Já, nas 
companhias fechadas, as motivações 
para o disclosure podem estar mais 
relacionadas à obtenção de recursos 
junto às instituições financeiras. 

2007 Lopes e 
Martins  

Analisar a motivação para 
um comportamento 
discricionário de divulgação 
de informações 

- Legislação tributária; 
- Estrutura de capital; 
- Gerenciamento de 
resultados contábeis 

O estudo identificou que existem 
determinadas situações onde, mesmo 
na presença de uma estrutura de 
regras contábeis, a flexibilidade da 
regulamentação permite que os 
gestores utilizem a sua 
discricionariedade na escolha dos 
critérios contábeis que adotam e a 
maneira mais eficiente de dispor as 
informações. 

2009 Murcia  Identificar os fatores que 
explicam o nível de 
disclosure voluntário das 
companhias abertas do 
Brasil. 

- Rentabilidade; 
-Desempenho no 
mercado de capitais; 
- Endividamento, 
auditoria,  
- Tamanho,  
- Governança,  

Os resultados identificaram 
significância estatística para os 
incentivos rentabilidade, desempenho 
no mercado de capitais, 
endividamento e auditoria e não 
encontrou relação significante entre o 
nível de disclosure e os incentivos 
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- Emissão de ações; 
- Controle acionário. 

econômicos tamanho, governança, 
emissão de ações e controle 
acionário. 

2009 Prado et al  Analisar diferentes 
incentivos que influenciam 
esse tipo de disclosure dos 
indicadores (EN16 à EN20) 
propostos pelo relatório de 
sustentabilidade da Global 

Reporting Initiative (GRI). 

Tamanho das empresas,; 
- Alavancagem, retorno 
sobre ativos (ROA); 
- Retorno sobre o 
patrimônio (ROE); 
- Setor. 

Foi verificado que as seguintes 
características econômico-financeiras 
possuem relação estatisticamente 
positiva com o nível de disclosure 
analisado: tamanho das empresas, 
alavancagem, retorno sobre ativos 
(ROA), retorno sobre o patrimônio 
(ROE) e setor de atividade em que a 
empresa opera. 

2010 Gamerschla
g, Möller e 
Verbeeten 

Analisar os fatores 
determinantes do disclosure 
voluntário nas 130 maiores 
empresas alemãs. 

- Estrutura acionária; 
- Internacionalização; 
- Rentabilidade; 
- Tamanho; 
- Setor de operação da 
empresa. 

Os resultados evidenciaram que a 
divulgação voluntária é afetada por 
incentivos econômicos como 
estrutura acionária, 
internacionalização, rentabilidade, 
tamanho e setor de operação da 
empresa. 

2010 Albers e 
Günther 

Analisar a relação entre o 
disclosure e as 
características econômicas 
dos países onde estavam 
sediadas as 600 empresas 
europeias listadas no 
STOXX Total Market Index. 

- IDH; 
- Legislação 

Os autores encontraram relação 
estatisticamente significativa 
considerando desenvolvimento do 
país em termos socioeconômicos em 
relação à rigidez de sua legislação 
em confronto com a publicação de 
relatórios de sustentabilidade nas 
empresas europeias listadas no 
STOXX Total Market Index. 

2010 Dragomir Analisar a relação entre o 
disclosure ambiental e o 
desempenho financeiro no 
cenário europeu 

- Rentabilidade,; 
- Endividamento; 
- Desempenho no 
mercado de capitais 

Os resultados mostram que empresas 
mais rentáveis, endividadas e com 
melhor desempenho no mercado de 
ações tendem a ter mais 
transparência na divulgação de 
informações ambientais. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As características econômico-financeiras: Rentabilidade, Desempenho no Mercado de 

Capitais, Tamanho, Endividamento, Efeito da atividade no Meio Ambiente e País, são 

consideradas nesta pesquisa como potenciais fatores determinantes da divulgação das 

informações voluntárias sob o enfoque da sustentabilidade, apresentadas para definição das 

hipóteses descritas na seção Metodologia deste trabalho.  

Na seção seguinte, apresenta-se a revisão de literatura referente ao instrumento de 

disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade: o relatório de sustentabilidade. 
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3. RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade é um tema em constante discussão no meio acadêmico e em 

transição contínua no meio empresarial, tendo em vista que cada vez mais as empresas vêm se 

adaptando às necessidades de práticas sustentáveis. Uma postura sustentável está pautada em 

um contínuo processo de mudança, em que a orientação dos investimentos, o 

desenvolvimento de novas tecnologias e a exploração dos recursos naturais estejam de acordo 

com as necessidades atuais e futuras da sociedade (BRAGA et al, 2007). 

Neste sentido, o desenvolvimento deve levar em conta o ideal do triple bottom line, 

onde a performance empresarial deve englobar, além de aspectos econômicos, os aspectos 

sociais e ambientais, como garantia da sustentabilidade. O "triple bottom line" é o termo 

utilizado para refletir todo um conjunto de valores, objetivos e processos que uma companhia 

deveria focar com o objetivo de criar valor econômico, social e ambiental e, através desse 

conjunto minimizar qualquer dano resultante de sua atuação (FERREIRA, 2011). 

Figura 2 - Tripé da Sustentabilidade Empresarial 

 
Fonte: Dreosvg (2009) 

 
O êxito do processo de construção do desenvolvimento sustentável sob o tripé da 

sustentabilidade está diretamente ligado à integração também dos três agentes setoriais da 

economia, no qual os resultados serão tanto mais palpáveis e consistentes quanto maior a 

integração entre empresas, governo e sociedade civil, onde se conjuga a inovação e a 

propriedade que os mercados propiciam com as condições básicas que os governos 

democráticos induzem e os padrões éticos que a sociedade civil demanda. Portanto, a 

concepção que embasa o papel das empresas sob o enfoque da sustentabilidade é a 

consciência de que as entidades são partes integrantes do mundo e não apenas agentes 

produtores ou consumidores. 
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Nesse contexto, em uma era globalizada, na qual os negócios se fazem de maneira 

cada vez mais integrada em todo o mundo, as organizações são incentivadas tanto a 

considerar os impactos ambientais, sociais e éticos das suas atividades em sua gestão de 

negócios, como também simultaneamente, possuírem uma maior transparência a respeito das 

ações que alcançam a sua esfera de influência direta e indireta para com seus stakeholders. 

Entidades com a capacidade de demonstrar uma abordagem responsável às questões 

ambientais, sociais, de saúde e segurança no trabalho, e éticas, ganham vantagens 

competitivas e a confiança de seus acionistas, clientes, comunidades locais, consumidores e 

de todas as partes relacionadas em sua cadeia de negócios. Esse envolvimento com temas 

sociais e ambientais, adotado de forma responsável, leva a entidade a disponibilizar 

periodicamente a evolução do seu desempenho sob o enfoque da sustentabilidade a todos os 

seus stakeholders. Com o objetivo de reunir e definir medidas que possibilitem comparações 

entre as empresas que mais estão atentas ao meio ambiente e à sociedade, surgiram índices 

com o papel de mensurar e valorar medidas de desenvolvimento sustentável (CIOFI, 2010), 

que são apresentados em relatórios.  

De acordo com a World Business Council for Sustainable Development – WBCSD 

(2005), relatórios de sustentabilidade são relatórios públicos feitos pelas empresas para 

fornecer às partes interessadas, internas e externas, uma visão da posição e atividades 

corporativas nas dimensões econômicas, ambientais e sociais. Já a empresa de consultoria 

KPMG (2002),os conceitua como relatórios que incluem informações quantitativas e 

qualitativas, de maneira balanceada, sobre os desempenhos financeiro/econômico, social/ético 

e ambiental. 

Um relatório de sustentabilidade constitui um ato de divulgação único e consolidado 

que apresenta, de forma razoável e equilibrada, o desempenho de uma organização, durante 

um período de tempo determinado (GRI, 2011). 

Segundo Daub (2007), o relatório de sustentabilidade é um relatório público que 

informa ao leitor como a empresa enfrenta os desafios corporativos em sustentabilidade, o 

qual deve conter informação qualitativa e quantitativa sobre o quanto a empresa melhorou sua 

eficácia e eficiência econômica, ambiental e social no período reportado e como integra esses 

aspectos em um sistema de gestão da sustentabilidade. 

A elaboração de relatórios de sustentabilidade é a prática de medir, divulgar e prestar 

contas para os stakeholders internos e externos do desempenho empresarial, visando ao 
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desenvolvimento sustentável. Esse tipo de documento visa oferecer uma descrição equilibrada 

do desafio da organização relatora frente ao desempenho de sustentabilidade, incluindo 

informações tanto positivas quanto negativas. 

No início do século 21, foram publicados os primeiros relatórios não financeiros, 

motivados principalmente por uma série de incidentes e escândalos internacionais em 

empresas como Nike, Shell, Enron e Arthur Andersen, o que provocou uma forte mudança 

envolvendo a transparência corporativa (PEREZ, 2008). 

A necessidade de ganhar a confiança dos diversos públicos demandou maior 

transparência e as primeiras informações sobre o desempenho sustentável envolviam, 

inicialmente, apenas a questão ambiental. Para enfrentar o desafio da sustentabilidade, por 

exemplo, as empresas de mineração do Canadá, na primeira metade dos anos 90, usavam as 

seguintes a abordagens estratégicas: (i) investimento em pesquisa e desenvolvimento; (ii) 

envolvimento das partes interessadas; (iii) encorajamento de uma rede internacional de 

empresas de mineração; (iv) implementação de padrões de gestão ambiental e (v) 

implementação de acordos voluntários (SÁNCHEZ, 2001). 

Conforme Daub (2007), os relatórios ambientais se espalharam rapidamente, 

sobretudo entre empresas multinacionais. Houve maior divulgação de relatórios ambientais 

em comparação com relatórios de sustentabilidade porque os problemas ambientais 

relacionados com o crescimento econômico das empresas foram os primeiros a serem 

suscitados. Contudo, posteriormente, houve uma evolução no foco dos relatórios, passando da 

ênfase ambiental para abranger também dimensões econômicas, sociais e éticas do 

desempenho do negócio. 

Os relatórios de sustentabilidade têm representado uma trajetória desafiadora que teve 

início há cerca de três décadas. No princípio, as empresas dos países desenvolvidos se 

concentraram na divulgação de aspectos ambientais, embora tenham evoluído rapidamente 

para relatórios que levassem em conta, também, responsabilidades e impactos sociais, em 

especial com relação às comunidades vizinhas e às condições de trabalho na cadeia produtiva. 

Na última década, os líderes globais em relatórios de sustentabilidade esforçaram-se para 

identificar e comunicar seu desempenho em relação às questões materiais e demonstrar como 

a sustentabilidade vem sendo integrada à estratégia de negócios, de modo a atender às 

expectativas ambientais, sociais e econômicas (SUSTAINABILITY, 2010). 
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De acordo com os dados da pesquisa Sustainability (2010), nos últimos anos, o 

crescimento no número de relatórios não financeiros tem se mantido estável na Europa, na 

Oceania e na América do Norte e aumentado de forma significativa nos países em 

desenvolvimento (Figura 3).  

Figura 3 - Publicação Global de Relatórios por Região - Porcentagem de Relatórios/Ano 

 
Fonte: Sustainability (2010, p. 09) 

Uma atenção especial vem sendo dedicada pela GRI aos países de economia 

emergente devido à expansão de suas empresas na publicação de relatórios de 

sustentabilidade em comparação aos demais países. O Brasil, atualmente, lidera o movimento 

de responsabilidade corporativa entre os demais países emergentes. Enquanto apenas 8 

empresas chinesas e 12 indianas publicaram relatórios de sustentabilidade modelo GRI entre 

2006 e 2007, 76 companhias brasileiras com o mesmo porte apresentaram publicamente seus 

esforços rumo à observância do triple bottom line (SUSTAINABILITY, 2010).  

Conforme estudo realizado pela KPMG (2011), a publicação de relatórios de 

sustentabilidade ainda é predominantemente feita pelas grandes companhias, principalmente 

multinacionais com grande potencial de impacto ambiental. O estudo destaca também os 

setores que frequentemente mais divulgam informações sobre o meio ambiente como, por 

exemplo, as indústrias químicas, de óleo e gás e papel e celulose, enquanto que o setor de 

serviços financeiros é o que menos apresenta disclosure socioambiental. 

Este tipo de disclosure é classificado por Skillius e Wennberg (1998) em três linhas: 

obrigatório, quando exigido por leis e regulamentos, voluntário, quando a divulgação de 

informações é feita espontaneamente pela empresa, mesmo que seja com base em diretrizes e 

orientações, e o disclosure involuntário, que é o caso da evidenciação de informações sem a 
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sua permissão ou contra a vontade da empresa como, por exemplo, a exposição pela mídia e 

investigações judiciais. Os autores defendem a existência simultânea das duas primeiras 

linhas, em que compulsoriamente deveriam ser evidenciados os principais indicadores de 

desempenho sustentável, mas voluntariamente as empresas estariam sempre buscando novas 

evidenciações com o intuito de melhorar os seus relatórios de sustentabilidade. 

A necessidade de maior expansão do conhecimento na área socioambiental tem levado 

alguns organismos nacionais e internacionais a se preocuparem com a emissão de orientação e 

regulamentação de alguns procedimentos a serem adotados pelas empresas quando da 

mensuração e registro contábeis e da apresentação do relatório de sustentabilidade. Assim, 

neste trabalho, destaca-se as principais normatizações ou recomendações dos países 

componentes do BRIC, objeto do estudo, no que se refere ao disclosure de informações sob o 

enfoque da sustentabilidade. 

3.1 Regulamentação Sobre Publicação de Relatório de Sustentabilidade 

Em alguns países a publicação de relatórios não financeiros é prevista em lei. A 

Alemanha, por exemplo, possui um catálogo com recomendações mínimas publicado desde 

julho de 1979 pela German Trades Union Federation, obrigatório para empresas com mais de 

300 funcionários. Essas recomendações são similares à lei francesa 77.769, de 1977, que 

dispõe sobre a elaboração do balanço social e passou a ser obrigatória em 1982. Também na 

França, em 2002, o governo requisitou que todas as empresas listadas na bolsa de valores 

francesa incluíssem informação social, ambiental e laboral nos seus relatórios anuais para os 

acionistas (DAUB, 2007). 

Na Inglaterra e Noruega, por exemplo, desde 1999 existem leis que asseguram o 

direito da sociedade à informação social e ambiental nos relatórios anuais de todas as 

companhias e diversos outros países da Europa, entre os quais estão Bélgica, Inglaterra, 

Holanda, Espanha e Portugal, adotam a obrigatoriedade da elaboração do balanço social ou 

relatório de sustentabilidade junto às demais demonstrações financeiras (BERNARDO et al., 

2005). 

No entanto, nos países componentes do BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China ainda 

não há uma legislação voltada para a obrigatoriedade da publicação de relatórios de 

sustentabilidade. 
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3.1.1 No Brasil 

No Brasil existem poucas diretrizes que tratam do disclosure de informações 

socioambientais. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 1987, por meio do Parecer 

de Orientação nº 15, fez uma recomendação para que as empresas de capital abertas 

incluíssem no relatório da administração informações referentes aos investimentos efetuados 

em benefício do meio ambiente, bem como à sua conduta quanto às questões ambientais.  

Esse pequeno ensaio realizado pela CVM representou o início de uma discussão sobre 

diretrizes no que diz respeito à evidenciação das informações socioambientais nas 

demonstrações contábeis brasileiras. 

Em 2004, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC nº 

1.003, de 19/08/2004, aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade T 15 (N.B. T 15 – 

Informações de Natureza Social e Ambiental) com o objetivo de estabelecer procedimentos 

para evidenciação de informações de natureza social e ambiental, a fim de demonstrar à 

sociedade a participação e a responsabilidade corporativa da entidade. 

As primeiras tentativas de regulamentação do disclosure de informações sob o 

enfoque da sustentabilidade no Brasil deram-se através dos Projetos de Lei 3.116/1997 e 

032/1999, os quais tratavam sobre a publicação do balanço social, ambos arquivados em 31 

de janeiro de 2007. 

Atualmente encontra-se arquivado na câmara dos deputados o Projeto de Lei nº. 1.305, 

de 24 de junho de 2003, que dispõe sobre a responsabilidade social das sociedades 

empresárias nacionais e estrangeiras que atuam no país com número de empregados superior a 

500, incluindo regras de transparência e a obrigatoriedade de elaboração de relatório de 

sustentabilidade. 

Entretanto, apesar de ter recebido alguns pareceres favoráveis durante sua tramitação, 

o projeto foi rejeitado no parecer final do relator, argumentando que a aprovação da proposta, 

só contribuiria para burocratizar o processo, pois é expressivo o crescimento do número de 

empresas que vem assumindo sua responsabilidade socioambiental, independentemente da 

existência de norma legal sobre a matéria, sendo desta forma, arquivado pela Mesa Diretora 

da Câmara dos Deputados em 06 de março de 2008. 

Apesar da não exigência legal, as empresas brasileiras que negociam ações na bolsa de 

valores, entidades que compõem a amostra deste estudo, são incentivadas a divulgarem 

informações sob o enfoque da sustentabilidade pela bolsa de valores brasileira, 
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BM&FBovespa. Em conjunto com outras instituições (Associação Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar –ABRAPP; Associação Nacional dos Bancos de 

Investimento – ANBID; Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do 

Mercado de Capitais – APIMEC; Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC; 

International Finance Corporation – IFC; Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade 

Social; e Ministério do Meio Ambiente), a BM&FBovespa criou um índice de ações que 

representa um referencial (benchmark) para os investimentos socialmente responsáveis, o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

O ISE tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de 

empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a 

sustentabilidade empresarial, e também atuar como promotor das boas práticas no meio 

empresarial brasileiro. 

3.1.2 Na Rússia 

A legislação russa pouco trata das questões socioambientais, sendo também um país 

que não possui legislação que regulamente a divulgação de informações sob o enfoque da 

sustentabilidade. 

A proteção ambiental na Rússia é estabelecida por duas leis: a Lei de Proteção 

Ambiental de 10 de janeiro de 2002 e a Lei de Revisão Ecológica Especializada de 23 de 

novembro de 1995. Essas leis exigem que seja realizado um estudo sobre possíveis impactos 

ambientais antes de se implementar qualquer projeto relacionado ao uso de recursos naturais. 

Este é o único tipo de relatório voltado para as questões socioambientais previsto na lei russa. 

Até a década de 1990 a Rússia era um dos países mais poluidores e o maior causador 

de impactos ambientais, principalmente relacionados a questões nucleares, em decorrência de 

décadas de má gestão ambiental e recorrentes crises econômicas tanto no período soviético 

quanto no pós-soviético. Devido a esse contexto, a Rússia é o maior beneficiário financeiro do 

regime de comércio de carbono, associado ao Protocolo de Quioto, da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, principalmente porque o forte declínio na atividade 

econômica da Rússia reduziu as emissões em quase 30 por cento abaixo da meta de nível da 

Rússia fixada para o período 2008 a 2012; o que não gera um estímulo para o país quanto à 

adoção de práticas sustentáveis em detrimento a outros países que possuem metas 

desafiadoras para redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa (ECD., 2006). 
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Outro fator relevante é a Lei de Segredos de Estado, Resolução nº 210 do Governo 

Russo, de 2 de abril de 2002, que estabelece as bases para segredos de Estado e define que as 

informações que podem causar dano à Federação Russa, estão sujeitos à lei. Dentre elas, uma 

lista de recursos naturais estratégicos que ainda é considerada pelo governo como segredo de 

Estado (ECD., 2006). 

3.1.3 Na Índia 

De acordo com Metcalf e Metcalf (2003), o direito indiano transita entre a tradição e a 

modernidade, aproximando concepções védicas, conceitos transcendentes de dharna, 

eventuais referenciais de expressiva população de fé islâmica, influências do common law da 

Inglaterra, que o impacta com um intenso pluralismo de fontes. 

A Índia é um dos países com legislação de proteção ao meio ambiente mais rígida do 

mundo devido a sua cultura e religião local, que acreditam que os recursos naturais da terra, 

incluindo a água, ar, terra, flora e fauna e ecossistemas naturais representam o divino, que 

deve ser preservado para as próximas gerações. Portanto, eles devem ser preservados em 

benefício das gerações presentes e futuras, mediante um cuidadoso planejamento e gestão 

responsável. Todas as ações e atividades, que são consideradas como crimes ambientais, 

podem ser punidas com multa, seja para pessoas físicas ou jurídicas (KUMARI, 2007). 

O Ministro of Environmentand Forests, além de ser a unidade governamental 

responsável pelo planejamento, promoção e coordenação de políticas públicas de proteção 

ambiental, é também a unidade legisladora sobre as questões socioambientais na Índia. 

O artigo 51 da constituição indiana elenca as obrigações fundamentais dos cidadãos 

indianos para com o seu país e com seu povo, incluindo a proteção com o meio ambiente, no 

item g: “proteger e melhorar o ambiente natural, incluindo florestas, lagos, rios e vida 

selvagem, e ter compaixão pelos seres vivos”. 

Apesar da evolução da legislação ambiental Indiana no que se refere ao tratamento e 

punição dos impactos ambientais não existe ainda regulamentação jurídica no país que trate 

da elaboração e publicação de relatórios de sustentabilidade (KUMARI, 2007). 

3.1.4 Na China 

A China é conhecida por ser um país com um sistema político comunista, ditatorial, 

não submisso à maioria das convenções e recomendações internacionais, não garantidor dos 

direitos humanos e, principalmente, por ser um país ainda inóspito (mesmo diante de uma 
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pequena abertura), fazendo com que o país tenha sua imagem associada a precariedade de 

condições de trabalho e de proteção ao meio ambiente (CORDEIRO, 2009). 

A China é hoje o país mais poluidor do mundo, tendo superado os EUA na emissão de 

gás carbônico desde 2009. Isso se deve em grande parte ao acelerado crescimento econômico 

do país, o qual ainda é muito dependente do carvão para geração de energia, podendo, 

inclusive, resultar em um efeito bumerangue e desacelerar este crescimento. Contudo, o país 

também é o líder em investimento em energias limpas, conforme publicação do relatório 

World Wildlife Fund -WWF (2010). 

No plano internacional, desde 1972, quando participou da primeira conferência sobre 

meio ambiente em Estocolmo, o país tem desempenhado um papel ativo junto à ONU pela 

preservação ambiental. A China foi um dos primeiros países a apresentar sua Agenda 21 após 

a realização da Conferência da ONU, no Rio, em 1992. 

No plano interno, também em 1972, foi promulgada a primeira de uma série de leis de 

política ambiental, com normas e padrões para emissões aprovadas pela legislação 

internacional. Em 1997, danos ao meio ambiente passaram a ser considerados crimes 

ambientais, com penas de reclusão e multas pecuniárias. 

Durante as últimas décadas a China vem aprimorando sua legislação para garantir seu 

crescimento econômico com respeito ao meio ambiente e às questões sociais (CORDEIRO, 

2009). 

A partir de 1º de janeiro de 2008, passou a vigorar a nova lei trabalhista chinesa (Novo 

Código do Trabalho), sendo esta lei mais um dos vários reflexos do processo de modernização 

pelo qual o país vem passando nos últimos anos. A mencionada lei se caracteriza como uma 

das mais protecionistas aos trabalhadores, bem mais que a brasileira, segundo Martins Filho 

(2009), sob os aspectos de jornada de trabalho, normas de proteção à saúde e segurança, 

proteção ao trabalho do menor e da mulher e direito a participação em sindicatos. 

Contudo, apesar do avanço econômico chinês, investimento expressivo de capital 

estrangeiro no país e modernização da legislação socioambiental, e de caracterizar-se como 

um país comprometido com o desenvolvimento sustentável, ainda não existe na China 

regulamentação de disclosure de informações sob o enfoque da sustentabilidade. 
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3.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

Existem vários modelos para relatórios corporativos não financeiros que orientam as 

empresas do mundo inteiro a produzirem seus relatórios de desempenho sustentável. Muitas 

redes (networks), acordos e diretrizes sobre a questão da sustentabilidade, especialmente em 

disclosure e relatórios de sustentabilidade estão sendo desenvolvidos, conforme Quadro 4.  

Quadro 4 – Diretrizes para Elaboração de Relatório de Sustentabilidade 
Diretrizes para elaboração de Relatório de 

Sustentabilidade 
Organização responsável Ano de 

criação 
Responsible Care Programme International Council of Chemical Associations 

(ICCA) 
1996 

Social Accountability 8000 (SA 8000) Social Accountability International 1997 
Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative 1997 
CEFIC Responsible Care HSE Reporting Guidelines European Chemical Industry Council 1998 
AA 1000 Institute of Social and Ethical Accountability 1999 
ISO 14031 - Environmental Performance Evaluation International Organization for Standardization 1999 
Measuring Eco-Efficiency: A Guide for Companies to 

Report Performance 

WBCSD 
2000 

The Cement Sustainability Initiative – Our agenda for 

action 

World Business Council for Sustainable 

Development 
2002 

Reporting against the ICMM Sustainable Development 

Principles 

ICMM 2005 

A Practical Guide to Communication on Progress United Nations Global Compact 2005 
Fonte: Adaptado de Perez (2008); Batres, Miller e Pisani (2010) 
 

Atualmente o G3, publicado em 2006 pela GRI, é o modelo de Relatório de 

Sustentabilidade mais difundido em todo mundo, o qual é adotado por milhares de 

organizações e pode ser aplicado por empresas de qualquer tamanho, setor e geografia 

(BATRES; MILLER; PISANI, 2010). 

A Global Reporting Initiative (GRI) surgiu de um acordo internacional em 1997 entre 

a Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e o Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas (UNEP), e a cooperação de representantes de empresas, 

organização não governamentais, associações empresariais, organizações de contabilidade, 

organizações de investidores, universidades e outros núcleos de interesse em todo o mundo. 

A missão da GRI é elaborar e difundir as diretrizes para a elaboração de relatórios de 

sustentabilidade aplicáveis global e voluntariamente pelas organizações que desejam dar 

informação sobre os aspectos econômicos, ambientais e sociais de suas atividades, produtos e 

serviços (GRI, 2011). 

A estrutura hierárquica do GRI baseia-se na sistemática utilizada pela ISO 14000 e 

compreende quatro níveis distintos, de acordo com a seguinte hierarquia: 
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Dimensões: áreas de macro agrupamento que correspondem as três perspectivas do 

desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. 

Categorias: áreas mais abrangentes, ou agrupamentos, de questões econômicas, 

sociais e ambientais de importância para as partes interessadas (como direitos humanos e 

impactos econômicos diretos). 

Aspectos: subgrupos gerais de indicadores que estão relacionados a uma categoria 

específica. Uma categoria pode ter vários aspectos, que podem ser definidos como assuntos, 

impactos ou grupos de partes interessadas. 

Indicadores: medidas específicas de um aspecto individual que pode ser usado para 

traçar e demonstrar desempenho. Frequentemente são quantitativos, contudo dependendo do 

aspecto em questão podem mensurar aspectos qualitativos. Os indicadores são divididos em: 

essenciais, que visam identificar os indicadores geralmente aplicáveis e considerados 

relevantes para a maioria das organizações; e adicionais, que representam práticas emergentes 

ou tratam de temas que podem ser relevantes para algumas organizações, mas não para outras.  

Essa estrutura hierárquica é apresentada no Quadro 5: 

Quadro 5 – Dimensões Categorias e Aspectos do GRI (G3) 

Dimensão Categoria Aspecto 

Econômica Impactos Econômicos 
Desempenho econômico 
Presença no mercado 
Impactos econômicos indiretos 

Ambiental Impactos Ambientais 

Materiais 
Energia 
Água 
Biodiversidade 
Emissões e resíduos 
Produtos e serviços 
Conformidade 
Transporte 
Geral 

Social 

Práticas Trabalhistas 
Emprego 
Relações com a empresa 
Formação e educação 

Direitos humanos 

Diversidade e igualdade de 
oportunidades 
Liberdade de associação e 
negociação coletiva 
Trabalho infantil 
Trabalho forçado e compulsório 
Práticas de segurança 
Direitos indígenas 

Sociedade 

Comunidade 
Corrupção 
A política pública 
Comportamentos anti-
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concorrenciais 
Conformidade 

Responsabilidade sobre produtos 
e serviços 

Atendimento de saúde e 
segurança 
Rotulagem de produtos e 
serviços 
Comunicações de Marketing 
A privacidade do cliente 
Segurança e saúde ocupacional 

Fonte: GRI (2006) 
 
 A dimensão econômica refere-se aos impactos da organização relatora no âmbito 

econômico junto aos seus stakeholders e aos sistemas econômicos local, nacional e 

internacional. A estrutura dessa dimensão sugerida pelo GRI é expressa no Quadro 6. 

Quadro 6 – Indicadores da Dimensão Econômica do GRI (G3) 

Aspecto Indicador 

Desempenho 
econômico 

 

EC1 - Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos 
operacionais, remuneração de funcionários, doações e outros investimentos na 
comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. 
EC2 - implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para a mudança 
climática da organização, devido as atividades. 
EC3 - Cobertura de organização do plano de obrigações definidas benefício. 
EC4 - Ajuda financeira significativa recebida do governo. 

Presença no 
mercado 

 

EC5 - Variação da proporção do salário padrão do nível de entrada comparado ao 
salário mínimo local em unidades operacionais importantes. 
EC6 - Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais baseados em 
unidades operacionais importantes. 
EC7 - Procedimentos para contratação local e proporção da alta gerência recrutados 
na comunidade local em unidades operacionais importantes. 

Impactos 
econômicos 

indiretos 

EC8 - Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestrutura e serviços 
oferecidos, principalmente para benefício público através de envolvimento comercial, 
em espécie ou atividades pro bono. 
EC9 - Entender e descrever impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a 
extensão dos impactos. 

Fonte: GRI (2006) 
 

A totalidade dos indicadores dessa dimensão é mensurada monetariamente. Esses 

indicadores visam mensurar os impactos diretos (medir os fluxos monetários entre a 

organização e seus principais stakeholders) e indiretos (externalidades que criam impactos na 

comunidade) da entidade relatora. Na dimensão econômica não estão incluídos os indicadores 

financeiros por considerar que estes estão bem desenvolvidos e podem ser inseridos nos 

relatórios na parte I, relativa à divulgação do perfil da organização. Sendo assim, esta 

dimensão tem como foco evidenciar a maneira como a organização afeta economicamente 

seus stakeholders. Os principais stakeholders identificados para esta dimensão são os 

consumidores, fornecedores, empregados, investidores, setor público e meio-ambiente. 

A dimensão ambiental compreende os impactos causados pela organização nos 

sistemas naturais, sejam eles habilitados ou não: ecossistema, terra, ar e água. Esta dimensão 
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esta dividida em nove aspectos com diferentes indicadores: materiais, energia, água, 

biodiversidade, emissões e resíduos, fornecedores, produtos e serviços, adequação à 

legislação, transporte e total, conforme Quadro 7: 

Quadro 7 – Indicadores da Dimensão Ambiental do GRI (G3)  
Aspecto Indicador 

Materiais 
EN 1 - Materiais usados por peso ou volume. 
EN 2 - Percentagem de materiais utilizados que são materiais de reciclagem. 

Energia 

EN 3 - Consumo direto de energia por fonte de energia primária. 
EN 4 - Consumo indireto de energia por fonte primária. 
EN 5 - Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. 
EN 6 - Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, 
ou que usem energia gerada por recursos renováveis, e a redução na necessidade de 
energia resultante dessas iniciativas. 
EN 7 - Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas. 

Água 
EN 8 - Total de água retirada por fonte. 
EN 9 - Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água. 
EN 10 - E volume total de água reciclada e reutilizada. 

Biodiversidade 

EN 11 - Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro 
ou adjacentes às áreas protegidas e áreas de alto índice de biodiversidade fora das 
áreas protegidas. 
EN 12 - Descrição de impactos significativos das atividades, produtos e serviços 
sobre a biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto índice de biodiversidade 
fora das áreas protegidas. 
EN 13 - Habitats protegidos ou restaurados. 
EN 14 - Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos na 
biodiversidade. 
EN 15 - Número de espécies da Lista Vermelha da International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) e da lista nacional de conservação das espécies, com 
habitats em áreas afetadas por operações, por nível de risco de extinção. 

Emissões e 
resíduos 

EN 16 - Total de efeito estufa do gás e de emissões diretas de peso. 
EN 17 - Outros relevantes gases de efeito estufa emissões indiretas de peso. 
EN 18 - Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e as 
reduções obtidas. 
EN 19 - Emissões de substâncias destruidoras de ozônio por peso. 
EN 20 - NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas por tipo e peso. 
EN 21 - Descarga total de água por qualidade e destinação. 
EN 22 - Peso total de resíduos por tipo e método de disposição. 
EN 23 - Número e volume total de derramamentos significativos. 
EN 24 - Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados 
considerados resíduos perigosos, nos termos da Convenção de Basileia Anexo I, II, 
III e VIII, e percentagem de resíduos transportados internacionalmente. 
EN 25 - Identidade, tamanho, status de proteção e de biodiversidade de corpos d'água 
e habitats relacionados significativamente afetados pelos relatórios da organização 
descargas de água e drenagem. 

Produtos e Serviços 

EN 26 - Iniciativas para mitigar os impactos ambientais dos produtos e serviços, e a 
extensão da redução desses impactos. 
EN 27 - Percentual de produtos e embalagens de seus materiais que são vendidos, por 
categoria. 

Conformidade 
EN 28 - Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias por não cumprimento das leis e regulamentos ambientais. 

Transporte 
EN 29 - Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e 
materiais utilizados para as operações da organização, bem como do transporte dos 
trabalhadores. 

Geral EN 30 - Total de gastos em proteção ambiental e investimentos, por tipo. 
Fonte: GRI (2006) 
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Os indicadores da dimensão ambiental caracterizam-se por serem apresentados de 

forma absoluta e também normalizada (como por exemplo: por unidade produzida, por tipo e 

por peso). Estes indicadores estão alinhados com vários acordos ambientais internacionais 

como o protocolo de emissão de gases estufa, de Quioto, Estocolmo, Genebra, Basiléia, 

dentre outros. 

Já a dimensão social, reflete os impactos no sistema social no entorno onde a 

organização opera, podendo ser mensurada pelos impactos organizacionais junto aos 

stakeholders locais, regionais, nacionais e internacionais. Os indicadores desta dimensão são 

apresentados no Quadro 8: 

Quadro 8 – Indicadores da Dimensão Social do GRI (G3)  
Aspecto Indicador 

Emprego 

LA1 - Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 
LA2 - Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e 
região. 
LA3 - Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos 
a empregados ou a tempo parcial, temporário, de grandes operações. 

Relações com a 

empresa 

LA4 - Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 
LA5 - Prazo mínimo para notificação (s) em relação a mudanças operacionais, 
incluindo se está especificado em acordos coletivos. 
Segurança e saúde ocupacional -  
LA6 - Percentagem da força laboral representada em saúde do trabalhador e gestão 
conjunta dos comitês de segurança que ajudam no monitoramento e aconselhamento 
sobre saúde ocupacional e programas de segurança. 
LA7 - Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número 
de mortes relacionadas com o trabalho por região. 
LA8 - Educação, formação, aconselhamento, prevenção e controle de programas de 
risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros 
da comunidade com relação a doenças graves. 
LA9 - Temas de saúde e segurança, abrangidos por acordos formais com sindicatos. 

Formação e 

educação 

LA10 - Média de horas de treinamento por ano por empregado e por categoria. 
LA11 - Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam 
a continuidade da empregabilidade e ajudá-los na gestão de carreira. 
LA12 - Percentual de empregados que recebem regularmente e de desenvolvimento 
de carreira. 
Diversidade e igualdade de oportunidades -  
LA13 - Composição dos órgãos de governança e discriminação de empregados por 
categoria, de acordo com gênero, faixa etária, as minorias e outros indicadores de 
diversidade. 
LA14 - Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria. 

Diversidade e 

igualdade de 

oportunidades 

HR1 - Percentual e número total de acordos de investimento significativos que 
incluam cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações 
referentes a direitos humanos. 
HR2 - Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que foram 
submetidos a avaliações sobre os direitos humanos e as medidas tomadas. 
HR3 - Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos 
relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes para as operações, 
incluindo o percentual de funcionários treinados. 
HR4 - Número total de casos de discriminação e medidas tomadas. 

Liberdade de HR5 - Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação 
e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas 
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associação e 

negociação coletiva 

para apoiar esse direito. 

Trabalho infantil 
HOR6 - Operações identificadas como tendo risco significativo de ocorrência de 
trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a eliminação do trabalho 
infantil. 

Trabalho forçado e 

compulsório 

HR7 - Operações identificadas como tendo risco significativo de ocorrência de 
trabalho forçado ou obrigatório, e medidas que contribuam para a eliminação do 
trabalho forçado ou obrigatório. 

Práticas de 

segurança 

HR8 - Percentual do pessoal de segurança treinado nas políticas da organização ou os 
procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às 
operações. 

Direitos indígenas HR9 - Número total de casos de violações de direitos dos povos indígenas e medidas 
tomadas. 

Comunidade 
SO1 - Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e 
gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e 
saída. 

Corrupção 

SO2 - Percentagem e número total de unidades de negócios de análise de riscos de 
corrupção. 
SO3 - Percentual de empregados treinados nas políticas anti-corrupção de 
organização e procedimentos. 
SO4 - Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. 

A política pública 

SO5 - posições políticas públicas e participação no desenvolvimento de políticas 
públicas e lobbies. 
SO6 - Valor total das contribuições e em espécie financeira aos partidos políticos, 
políticos e instituições relacionadas com o país. 

Comportamentos 

anti-concorrenciais 
SO7 - Número total de ações judiciais por comportamento anti-concorrencial, anti-
trust, e práticas de monopólio e seus resultados. 

Conformidade SO8 - Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias por não cumprimento das leis e regulamentos. 

Atendimento de 

saúde e segurança 

PR1 - fases do ciclo de vida em que a saúde e os impactos de segurança de produtos e 
serviços são avaliados visando melhoria, eo percentual de produtos e serviços 
sujeitos a tais procedimentos. 

 
PR2 - Número total de incidentes de não cumprimento de regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços durante o seu 
ciclo de vida, por tipo de resultado. 

Rotulagem de 

produtos e serviços 
PR3 - Tipo de produto e serviço de informação exigida por procedimentos, eo 
percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências. 

 
PR4 - Número total de incidentes de não cumprimento de regulamentos e códigos 
voluntários relativos a serviços e informação de produto e à rotulagem, por tipo de 
resultado. 

 PR5 - Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas 
que medem a satisfação do cliente. 

Comunicações de 

Marketing 
PR6 - Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio. 

 
PR7 - Número total de incidentes de não cumprimento de regulamentos e códigos 
voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção 
e patrocínio por tipo de resultado. 

A privacidade do 

cliente 
PR8 - Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade 
e perda de dados de clientes. 

Conformidade PR9 - Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e utilização de produtos e serviços. 

Fonte: GRI (2006) 
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Os indicadores da dimensão social são em sua maior parte de natureza qualitativa e 

são agrupados em quatro categorias: práticas trabalhistas, direitos humanos, sociedade, 

responsabilidade sobre produtos e serviços. Os dezenove aspectos classificados nesta 

dimensão foram definidos com base em padrões de convenções internacionais como a 

declaração universal dos direitos humanos, declaração tripartite relacionada a empresas 

multinacionais e política social e a convenção da organização internacional do trabalho (GRI, 

2006). 

O GRI contém 79 indicadores de desempenho, também chamado de indicadores 

sistêmicos, dos quais 62% são classificados como essenciais, agrupados nas dimensões social, 

econômica e ambiental, contudo o GRI incentiva as organizações a criarem indicadores para 

uma quarta dimensão denominada de indicadores integrados. Esses indicadores integrados 

podem ser sistêmicos ou transversais (GRI, 2006). 

Segundo GRI (2006), os indicadores sistêmicos são aqueles que relacionam a 

atividade da organização aos sistemas econômico, social e ambiental aos quais eles pertencem 

e demonstram o grau em que o desempenho da organização influencia o sistema como um 

todo. Por exemplo, o numero de empregados criado pela empresa em relação ao total de 

empregos criados na região ou país ou setor.  

Os indicadores do tipo transversais demonstram o tamanho do impacto positivo ou 

negativo de cada aumento incremental de um fator em outro. Um exemplo são as medidas de 

ecoeficiência como, por exemplo, o total de emissões por unidade de produto ou por unidade 

monetária de rotatividade de pessoal. 

Para atender às necessidades das organizações, os relatos que devem constar no 

Relatório GRI podem ser classificados nos níveis iniciantes, intermediários e avançados. 

Dessa forma, o modelo apresenta os níveis intitulados C, B e A.  

Os critérios de relato encontrados em cada um dos níveis indicam a evolução da 

aplicação ou cobertura da Estrutura de Relatórios da GRI pela organização, de acordo com o 

Quadro 9: 

Quadro 9 – Níveis de Aplicação do Relatório GRI (G3) 

Conteúdo do 
Relatório 

Níveis de Aplicação 
C C+ B B+ A A+ 

Perfil da G3 

Responder aos itens: 
1.1; 2.1 a 2.10; 3.1 a 3.8, 
3.10 a 3.12; 4.1 a 4.4 , 
4.14 a 4.15. 

C
om

 
V

er
if

ic
aç

ã
o 

E
xt

er
na

 Responder a todos os 
critérios elencados para 
o Nível C mais: 1.2; 
3.9, 3.13; 4.5 a 4.13, 
4.16 a 4.17. 

C
om
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O mesmo exigido 
para o nível B C

om
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Informações 
sobre a Forma 
de Gestão da 

G3 

Não exigido 

Informações sobre a 
Forma de Gestão para 
cada Categoria de 
Indicador 

Forma de Gestão 
divulgada para cada 
Categoria de 
Indicador 

Indicadores 
de 

Desempenho 
da G3 & 

Indicadores 
de 

Desempenho 
do 

Suplemento 
Setorial 

Responder a um mínimo 
de 10 Indicadores de 
Desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas 
de desempenho:social, 
econômico e ambiental. 

Responder a um 
mínimo de 20 
Indicadores de 
Desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas 
de desempenho: 
econômico, ambiental, 
dir. humanos, práticas 
trabalhistas, sociedade, 
responsabilidade pelo 
produto. 

Responder a cada 
indicador essencial 
da G3 e do 
Suplemento 
Setorial* com a 
devida consideração 
ao Princípio da 
materialidade de 
uma das seguintes 
formas: 
a) respondendo ao 
indicador ou 
b) explicando o 
motivo da omissão. 

Fonte: GRI (2006) 
 

Uma organização poderá auto declarar-se com um ponto a mais (+) em cada nível (por 

exemplo, C+, B+, A+), caso tenha submetido seu relatório a uma verificação externa (GRI, 

2006). 

Para este estudo, os indicadores, nível de informação mais analítico do relatório GRI, 

são considerados como proxy a ser analisada como item de disclosure voluntário. Esta 

proxy,assim como ashipóteses da pesquisa com base nas características econômico-

financeiras apresentadas como potenciais fatores determinantes da divulgação das 

informações voluntárias sob o enfoque da sustentabilidade, e os procedimentos da coleta e da 

análise dos dados dos relatórios estão melhor detalhados na próxima seção, Metodologia. 
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4. METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos dizem respeito aos caminhos a serem percorridos 

para a realização da pesquisa. A metodologia científica é abordada neste estudo para 

evidenciar os procedimentos utilizados de forma sistemática para atingir os objetivos da 

pesquisa. 

4.1 Tipologia da Pesquisa 

Segundo Cooper e Schindler (2003), a metodologia consiste na explicação detalhada, 

minuciosa, rigorosa e exata do método (caminho) a ser desenvolvido no trabalho de pesquisa, 

incluindo as concepções teóricas e o conjunto de técnicas para a apreensão da realidade. Os 

autores também ressaltam o papel do pesquisador, que é de contribuir com sua capacidade 

criadora para a compreensão e transformação da realidade objetiva. 

Nesse sentido, esta seção destina-se a apresentação das características da pesquisa, 

assim como a técnica estatística utilizada para a análise, a seleção da amostra, a formulação 

das hipóteses e a métrica para análise do nível de disclosure voluntário das empresas da 

amostra. 

Conforme classificação de Selltiz et al (1974), a presente pesquisa é definida como 

quantitativa por se tratar de um estudo que verificará o efeito causal de hipóteses, uma vez 

que pretende analisar se a discricionariedade de empresas em divulgar informações 

voluntárias voltadas à questão da sustentabilidade está associada com suas características 

econômico-financeiras. 

Considerando-se os objetivos da pesquisa, pode-se classificá-la como descritiva, pois, 

conforme classificação de Churchill (1987), visa descrever características de determinada 

população ou fenômeno e analisar as relações entre as variáveis em estudo. Tal pesquisa 

busca conhecer e interpretar a realidade sem interferir na mesma. A pesquisa descritiva neste 

estudo justifica-se por pretender abordar o nível de disclosure voluntário das empresas do 

grupo de economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) a partir de potenciais 

fatores que possam influenciar esta divulgação. 

Foram utilizadas as seguintes estratégias de pesquisa: bibliográfica e documental. Na 

perspectiva de Martins e Theóphilo (2009), a pesquisa documental tem semelhança com a 

pesquisa bibliográfica, sendo que a principal diferença entre ambos decorre da natureza das 
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fontes. Com base nessa estratégia, serão analisados os documentos divulgados pelas empresas 

dos países componentes do BRIC.  

4.2 Seleção da Amostra 

Em razão da necessidade de se avaliar, manualmente, o disclosure das empresas, já 

que essa variável não se encontra disponível, o presente estudo optou em analisar um maior 

número de empresas durante um período de tempo menor ao invés de analisar um número 

menor de empresas em período de tempo maior. 

A delimitação da amostra teve como critérios para seleção as empresas de capital 

aberto do Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) que publicaram relatórios de sustentabilidade 

no modelo GRI G3 e elaboraram suas demonstrações contábeis para o ano de 2010 em 

conformidade com as normas internacionais de contabilidade do International Accounting 

Standards Board (IASB), que são as International Financial Reporting Standard (IFRS). 

O Brasil possui a segunda maior bolsa de valores do mundo em valor de mercado, a 

BM&FBovespa, que alcançou em 2010 a marca de R$ 30,4 bilhões (BM&FBOVESPA, 

2012). 

Todas as empresas do Brasil listadas na BM&FBovespa elaboraram para o ano de 

2010 suas demonstrações contábeis nos padrões IFRS, devido a regulamentação brasileira 

sobre a práticas contábeis já está alinhada com as diretrizes internacionais do IASB e IFRS 

(CPC, 2012). Desta forma, as 56 empresas brasileiras que negociam ações na bolsa de valores 

que publicaram seus relatórios de sustentabilidade nos padrões GRI compuseram a amostra 

deste estudo, o que corresponde a 12% das 468 empresas listadas na BM&FBovespa no ano 

de 2010(BM&FBOVESPA, 2012). 

Outra característica importante das empresas brasileiras quanto a publicação de 

relatório de sustentabilidade é que o Brasil desde o ano de 2006 lidera o ranking mundial em 

adesão de novas empresas junto a GRI. 

A Rússia se destaca dentre as economias emergentes com o mercado de ações mais 

rentável, contudo também como o mais confuso e complicado. O mercado russo por um lado, 

atrai investidores privados com índices e coeficientes altos e, por outro, afugentando-os por 

ser um mercado distante e ainda pequeno. A elevada volatilidade dos índices da bolsa de 

valores da Rússia atrai especuladores e afugenta muitos investidores estratégicos. Para uma 
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bolsa de valores de um país desenvolvido, uma oscilação superior a 2% é forte e provoca 

agitação entre os operadores. Na Rússia, essa taxa de oscilação é normal (CASELLA, 2011). 

A bolsa de Valores da Rússia, Russian Trading System (RTS), possuía 142 empresas 

listadas em 2010. Destas, apenas 6 publicaram relatórios de sustentabilidade nos padrões GRI 

e puderam, portanto, fazer parte da amostra deste estudo, o que representa 4,23% das 

empresas russas de capital aberto (STR, 2012). A Rússia, também para o ano de 2010, já tinha 

aderido aos padrões contábeis IFRS, desta forma, todas as demonstrações contábeis das 6 

empresas russas já estavam passíveis de comparação com as demonstrações dos demais países 

da amostra. 

A Índia possui duas bolsas de valores, a National Stock Exchange of India (Bolsa de 

Valores Nacional da Índia), com 423 empresas listadas em 2010 e a bolsa de valores mais 

antiga da Ásia, Bombay Stock Exchange (Bolsa de Valores de Bombay), fundada em 1875, 

que em 2010 possuía 975 empresas (BSE, 2012). 

Apesar da Índia possuir a maior quantidade de empresas associadas à bolsa de valores 

dentre os países emergentes, a quantidade de companhias que publicam relatórios de 

sustentabilidade ainda é muito pequena. Para o ano de 2010 apenas 24 empresas indianas 

elaboraram relatórios de sustentabilidade, sendo destas 19 de capital aberto. 

Quanto aos padrões contábeis de reconhecimento, mensuração e evidenciação, a Índia 

ainda está em processo de convergência de suas normas contábeis para IFRS. No ano de 2010 

a Índia possuía apenas o projeto de convergência parcial para normas internacionais e 

somente em 2011 foi dado início a este plano de convergência (DELOITTE, 2011). Contudo, 

mesmo sem a obrigatoriedade de elaboração das demonstrações contábeis de acordo com o 

padrão IFRS, das 19 empresas que divulgaram relatórios de sustentabilidade, 17 apresentaram 

voluntariamente demonstrações contábeis com a adoção das normas internacionais de 

contabilidade. 

A bolsa de valores da China: Shanghai Stock Exchange (Bolsa de Valores de 

Shangai), foi fundada em 1990 e tem se destacado por, nos últimos anos, possuir o maior 

mercado de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) do mundo. Em 2010, 349 novas 

companhias ingressaram na bolsa, que fechou o ano com 860 empresas listadas (SSE, 2012). 

A China, desde 2006, está em processo de adaptação de suas normas de contabilidade 

para os padrões IFRS. Em 2010 quase completamente convergida, as empresas chinesas 

elaboravam suas demonstrações com poucas adaptações às normas internacionais, e as 
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empresas de capital aberto, ainda que voluntariamente, já publicavam suas demonstrações 

integralmente nos padrões IFRS por seguirem as recomendações das Bolsas de Valores de 

Shangai e Hong Kong (DELOITTE, 2011). 

De acordo com a GRI (2011), 61 empresas chinesas elaboraram relatórios de 

sustentabilidade seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative, contudo apenas 14 

destas publicaram seus relatórios de sustentabilidade. 

A Tabela 1 apresenta a amostra deste estudo, que é composta por 93 empresas de 

capital aberto do Brasil, Rússia, Índia e China que publicaram relatórios de sustentabilidade 

no modelo GRI G3 e elaboraram suas demonstrações contábeis para o ano de 2010 em 

conformidade com as normas internacionais de contabilidade do International Accounting 

Standards Board (IASB), que são as International Financial Reporting Standard (IFRS), de 

acordo com o banco de dados da Global Reporting Initiative (2010), posição em 31 de 

dezembro de 2011, relativamente ao relatório do exercício de 2010. 

Tabela 1 – Amostra da pesquisa  

País Amostra 
Representatividade do 

país sob a amostra 

Brasil 56 60,1% 

Rússia 6 6,5% 

Índia 17 18,3% 

China 14 15,1% 

Total 93 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Estas empresas foram classificadas quanto ao seu setor de atuação, com base na lista 

de setores econômicos da Global Reporting Initiative, que disponibiliza a relação de 34 

setores econômicos, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Empresas da amostra por setor econômico e por impacto de suas atividades no 
meio ambiente 

Impacto das atividades no 
meio ambiente 

Setor Econômico (GRI) 
Número 

de 
Empresas 

Pequeno 

Produtos Alimentícios e Bebidas 3 
Universidades 1 
Serviços Financeiros 13 
Serviços 3 
Saúde 1 
Produtos domésticos e pessoais 2 
Aviação 2 

Médio Energia 25 
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Tecnologia de Hardware 2 
Logística 1 
Construção Civil 4 
Conglomerados 6 
Informática 4 
Automotivo 3 
Água e Saneamento 1 
Tabaco 1 
Telecomunicações 3 

Alto 

Siderurgia e Metalurgia 3 
Mineração 5 
Papel e Celulose 4 
Químico 3 

Total 93 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Considerando a relevância do aspecto ambiental no tripé da sustentabilidade, a Tabela 

2 apresenta ainda o agrupamento das empresas segundo o efeito das suas atividades no meio 

ambiente, conforme classificação prevista na Lei Federal Brasileira n. 10.165, de 27/12/2000, 

que relaciona as atividades em pequeno, médio e alto potencial de impacto a partir do grau de 

utilização dos recursos naturais. 

4.3 Hipóteses da Pesquisa 

De acordo com Madalla (2003, p.16), “hipóteses constituem-se em afirmações 

provisórias acerca de parâmetros da população da qual a amostra é retirada.” Nesta mesma 

perspectiva, Cooper e Schindler (2003) definem hipótese como uma declaração sobre 

conceitos que podem ser julgados como verdadeiros ou falsos, formulada para testes 

empíricos.  

Assim, considerando a revisão de literatura apresentada nas seções anteriores 

(NOSSA; CARVALHO, 2003; ENG; MAK, 2003; GRAHAM; HARVEY; RAJGOPAL, 

2005; MURCIA, 2009; PRADO et al, 2009; GAMERSCHLAG; MÖLLER; VERBEETEN, 

2010), declara-se que a divulgação voluntária de informações está relacionada com as 

características econômico-financeiras das empresas. 

Com base nessa declaração, as hipóteses da pesquisa levam em conta características 

econômico-financeiras das empresas, consideradas como fatores potenciais que explicam o 

nível de disclosure do relatório da Global Reporting Initiative – GRI das empresas em 

análise, conforme detalhado a seguir. 

Hipótese 1: Empresas com maior rentabilidade possuem um maior nível de 

disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade. 
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Considera-se, na presente pesquisa, a variável Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

(ROE) para determinar a rentabilidade das empresas, que, de acordo com Assaf Neto (2009), 

mensura o retorno dos recursos aplicados na organização por seus proprietários, medindo a 

eficiência da organização na aplicação de seus recursos próprios. 

Hipótese 2: Empresas com melhor desempenho no mercado de capitais possuem um 

maior nível de disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade.  

Proposto originalmente por Tobin e Brainard (1968) e posteriormente por Tobin 

(1969), como um pré-indicador do futuro investimento de uma firma, o quociente conhecido 

como Q de Tobin consolidou-se como uma variável em diferentes aplicações de pesquisas nas 

áreas de economia e finanças. A aplicação desta variável de interpretações e implicações 

testáveis relaciona-se diretamente com a riqueza das empresas (FAMÁ; BARROS, 2000). 

Na sua versão original Tobin (1969), o Q de Tobin é definido operacionalmente como:  

Q	de	Tobin	 = (����	��	������	��	�çõ��	�	����	��	������	��	�í����)
����	��	�� ���çã�	���	�"����          (i) 

Estudos como os de Prado et al (2009), Murcia (2009) e Dragomir (2010) utilizaram a 

seguinte adaptação do quociente de Tobin: 

Q	de	Tobin	 = (����	��	������	��	�çõ��	�	����	#�$"á&��	��	�í����)
����	#�$"á&��	��	�"���	'�"�              (ii) 

Nesse sentido, a presente pesquisa substitui os valores de mercado das dívidas e de 

reposição dos ativos, pelo valor contábil das dívidas e valor contábil dos ativos, 

respectivamente, devido à subjetividade das variáveis que utilizam informações a valor de 

mercado no seu cálculo na fórmula original, pois com exceção do valor de mercado das ações, 

que é diretamente observável pela cotação nas bolsas de valores, o valor de mercado da dívida 

e de reposição dos ativos não são diretamente observáveis. 

Hipótese 3: Empresas com maior receita líquida possuem um maior nível de 

disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade. 

No presente estudo, a variável tamanho da empresa é representada pelo valor do 

logaritmo de sua Receita Líquida, tendo em vista que esta representa uma melhor medida de 

comparação de empresas de atividades diferentes numa análise crosssection, além de ser a 

mais empregada nos estudos acerca do disclosure. 

Hipótese 4: Empresas com maior endividamento possuem um maior nível de 

disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade.  
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Dentre as possibilidades de critérios de endividamento discutidas na literatura contábil 

e financeira, optou-se por utilizar o indicador proposto por Ross, Westerfiel e Jaffe (2002): 

Indicador de Endividamento Contábil, que é representado pela razão entre o Passivo Exigível 

e o Ativo Total.  

Hipótese 5: Empresas com atividade operacional de maior impacto ambiental 

possuem um maior nível de disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade.  

Para analisar o efeito da atividade no meio ambiente no disclosure voluntário, utiliza-

se como proxy a variável dummy se a empresa pertence ou não ao grupo de setores 

considerados de alto impacto ambiental. Utilizou-se a classificação do dispositivo legal 

brasileiro, Lei n. 10165, de 27/12/2000, que relaciona as atividades cuja natureza considera-se 

potencialmente poluidora a partir do grau de utilização dos recursos naturais: pequeno, médio 

e alto potencial de impacto. 

Hipótese 6: Empresas de países mais desenvolvidos possuem um maior nível de 

disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade. 

Este estudo faz uso do IDH como proxy para análise da variável desenvolvimento do 

país. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para 

classificar os países pelo seu grau de "desenvolvimento humano": países desenvolvidos 

(elevado desenvolvimento humano), em desenvolvimento (desenvolvimento humano médio) 

e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo). A estatística é composta a partir de 

dados de expectativa de vida ao nascer, educação e PIB per capita (como um indicador do 

padrão de vida) recolhidos a nível nacional. Anualmente os países membros da ONU são 

classificados de acordo com essas medidas (GUIMARÃES; JANNUZZI, 2004). 

O Quadro 10 sintetiza as hipóteses operacionais do presente estudo: 

Quadro 10 - Hipóteses da Pesquisa 
Hipótese Nome Descrição/Proxy Relação Esperada 

H1 Rentabilidade Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 
Associação positiva com 

disclosure voluntário 

H2 
Desempenho no 
Mercado de Capitais 

Quociente de Tobin 
Associação positiva com 

disclosure voluntário 

H3 Tamanho Receita Líquida 
Associação positiva com 

disclosure voluntário 

H4 Endividamento 
Razão entre o Passivo Exigível e o Ativo 
Total 

Associação positiva com 
disclosure voluntário 

H5 
Efeito da atividade no 
Meio Ambiente 

Grau de Impacto ambiental da Atividade 
Associação negativa com 

disclosure voluntário 

H6 País Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
Associação positiva com 

disclosure voluntário 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A partir destas hipóteses operacionais o presente estudo visa testar a existência de 

evidências estatísticas de que algumas características econômico-financeiras das empresas 

influenciam o disclosure voluntário de informações sob o enfoque da sustentabilidade. 

4.4 Métricas para Análise do Disclosure Voluntário 

A construção de uma métrica para mensurar o nível de disclosure voluntário passa 

necessariamente pela análise e adaptação de instrumentos testados por outros pesquisadores, 

tendo em vista que esse tipo de disclosure não possui regulamentação legal.  

Dificuldades na construção de métricas para analisar o nível de disclosure foram 

discutidas no trabalho de Wallace e Naser (1995). Segundo os autores, as métricas existentes 

para analisar o disclosure são fruto da natureza abstrata desse fenômeno, já que existem 

divergências sobre o que efetivamente deveria ser divulgado, devido aos diversos usuários da 

informação e suas respectivas necessidades. 

Corroboram com essa ideia Leuz e Wysocki (2008) e Murcia (2009) para os quais as 

dificuldades inerentes a construção da métrica diz respeito aos itens selecionados para 

constituí-la, pois a variável nível de disclosure não é diretamente observável, sendo composta 

de uma parcela de informação objetiva e outra parcela de informação subjetiva, muitas vezes 

apresentada de forma narrativa, qualitativa, tornando-se difícil a sua mensuração.  

Diante da inexistência de um ranking, conforme ressalta Gondrige (2010), há duas 

alternativas a percorrer: construir seus próprios indicadores ou utilizar indicadores já testados 

em outras pesquisas para definição da métrica de análise do nível de disclosure voluntário.  

Neste estudo, optou-se pela utilização de uma Nota de Divulgação para as empresas 

dos indicadores do relatório de sustentabilidade da GRI em função da consolidação e 

reconhecimento deste modelo de relatório pelo mercado. O modelo de relatório de 

sustentabilidade GRI (G3) possui 79 indicadores agrupados nas três dimensões da definição 

convencional de sustentabilidade: a econômica (9 indicadores, conforme Quadro 6), a 

ambiental (30 indicadores, conforme Quadro 7) e a social (40 indicadores, conforme Quadro 

8). 

Esses indicadores de desempenho são considerados pela GRI geralmente aplicáveis e 

relevantes para a maioria das organizações, portanto a variável Nível de Disclosure é 

resultante do percentual de indicadores aplicáveis para cada uma das empresas da amostra. 

Foi atribuída a pontuação 1 (um) nos casos de divulgação da informação solicitada pelo 
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indicador, 0 (zero) para as situações de ausência da informação e os indicadores considerados 

não aplicáveis para cada empresa não foram computados.  

Assim, a Nota de Divulgação de cada empresa recebeu um valor inteiro entre 0 e 79, 

conforme a presença dos indicadores divulgados e a partir da Nota de Divulgação foi 

calculado o Nível de Disclosure que considerou o total de indicadores divulgados dentre os 

indicadores aplicáveis a cada organização, estabelecendo-se uma relação percentual. 

O Nível de Disclosure foi utilizado como medida ponderadora para considerar pesos 

iguais ao disclosure realizado por cada entidade. De acordo com Wallace e Naser (1985), 

pesos iguais refletem a percepção de todos os grupos em conjunto, sem privilegiar nem 

prejudicar nenhum deles. 

4.5 Coleta e Tratamento dos Dados 

A coleta de dados foi obtida através de fontes secundárias. As informações referentes 

ao nível de disclosure das informações foram obtidas nos relatórios de sustentabilidade 

modelo GRI G3 das empresas, no ano de 2010, coletados nos seus respectivos sites e no site 

da GRI.  

Os dados econômico-financeiros utilizados no desenvolvimento desta pesquisa foram 

provenientes das demonstrações contábeis, obtidas nos sites das bolsas de valores do Brasil, 

Rússia, Índia e China e nos sites das próprias empresas e as informações de mercado das 

empresas brasileiras foram provenientes da base de dados Economática®, enquanto as das 

empresas da China, Índia e Rússia, foram extraídos da base de dados Bloomberg®. 

As informações financeiras em moeda de cada país foram convertidas para o dólar 

americano (US$), por esta ser considerada moeda funcional internacional (MONTANDON; 

NUNES; MARQUES, 2005). As taxas de câmbio foram obtidas junto a International Finance 

Corporation (IFC). As contas patrimoniais e informações de mercado foram convertidas à 

taxa cambial da data do balanço de 31 de dezembro de 2010 e para as contas de resultado foi 

utilizada a taxa cambial média do ano de 2010 conforme orientação da IAS 21 (2003). 

O limiar temporal desta pesquisa compreendeu o período de 1 ano, no qual foram 

analisados os relatórios referentes aos exercícios de 2010 publicados em 2011. Optou-se por 

analisar um maior número de empresas durante um período menor de tempo, na intenção de 

realizar inferências mais robustas acerca das hipóteses, possibilitada pela representatividade 

da amostra, composta de companhias abertas dos países membros do BRIC. 
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A técnica estatística aplicada no estudo foi a Regressão Linear Múltipla. A análise de 

regressão linear múltipla, de acordo com Fávero et al. (2009, p. 346), “tem como objetivo 

estudar a relação entre duas ou mais variáveis explicativas, que se apresentam na forma 

linear”. A característica principal da regressão linear múltipla é “a existência de dependência 

estatística de uma variável denominada dependente, ou variável prevista ou explicada, em 

relação a uma ou mais variáveis independentes, explanatórias ou preditoras” (COELHO; 

CUNHA, 2007, p. 132). 

A regressão linear múltipla foi utilizada para descrição de um fenômeno (nível de 

disclosure) a partir do relacionamento das variáveis explicativas envolvidas (características 

econômico-financeiras).  

O estudo envolveu cinco regressões, uma para cada nível de disclosure, definidas 

como variáveis dependentes. O modelo matemático da regressão linear múltipla deste estudo 

é representado na Equação iii. 

()* = + +	-./012 +	-34256 +	-7289 +	-:01( +	-;)9<8= + -><8Í* + 	@																		(AAA) 
Em que: 

RENT = Rentabilidade (Retorno sobre o Patrimônio Líquido - ROE) 

QTOB = 
����	��	������	��	�çõ��	�	����	��	#�$"á&��	�	�í���	B�C"	'�"�

����	#�$"á&��	���	�"����	'�"�  

TAM = Tamanho (Receita Líquida) 

END = Endividamento DEFGGHIJKLHMíINOPQHIJRJQFO S 

IMPAC = Impacto da atividade no meio ambiente (variável dummy: 1 se a atividade for de 
alto impacto ambiental e 0 se não for de alto impacto ambiental) 

PAÍS = Desenvolvimento do País (Índice de Desenvolvimento Humano - IDH) 

As métricas referentes à variável dependente (nível de disclosure voluntário) foram 

elaboradas com base nos indicadores do modelo de relatório de sustentabilidade e envolvem 5 

regressões, uma para cada medida de disclosure:  

DISGRI = Aderência ao Relatório GRI, que compreende o grau de atendimento das 

empresas medido em uma escala de seis níveis (C, C+, B, B+, A, A+), pontuados de acordo 

com os indicadores considerados essenciais e não essenciais do relatório da GRI. O modelo 

desta regressão está representado na equação iv: 

()*TUV = + +	-./012 +	-34256 +	-7289 +	-:01( +	-;)9<8= + -><8Í* + 	@																(AW) 
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DISECON = Disclosure de informações econômicas, relacionado à divulgação de 

informações de caráter econômico-financeiras, medido pelos indicadores EC1 à EC9.O 

modelo desta regressão está representado na equação v: 

()*KXYZ = + +	-./012 +	-34256 +	-7289 +	-:01( +	-;)9<8= + -><8Í* + 	@															(W) 
DISAMB = Disclosure de informações ambientais, referente à divulgação de 

informações relacionadas à responsabilidade ambiental, medido pelos indicadores EN1 à 

EN30.O modelo desta regressão está representado na equação vi: 

()*P[\ = + +	-./012 +	-34256 +	-7289 +	-:01( +	-;)9<8= + -><8Í* + 	@															(WA) 
DISSOC = Disclosure de informações sociais, baseado na divulgação de informações 

relacionadas à responsabilidade social, medido pelos indicadores LA1 à PR9. O modelo desta 

regressão está representado na equação vii: 

()*]YX = + +	-./012 +	-34256 +	-7289 +	-:01( +	-;)9<8= + -><8Í* + 	@													(WAA) 

DISSUST = Disclosure de informações sob o enfoque da sustentabilidade, 

compreendendo todos os indicadores do relatório GRI (EC1 à PR9), envolvendo as esferas 

econômica, ambiental e social. O modelo desta regressão está representado na equação viii: 

()*]^]R = + +	-./012 +	-34256 +	-7289 +	-:01( +	-;)9<8= + -><8Í* + 	@											(WAAA) 

A regressão linear múltipla foi aplicada pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO), cujo objetivo é obter a menor soma de quadrado dos resíduos (SQR), ou 

seja, o menor erro possível (COELHO; CUNHA, 2007). Assim, por meio da regressão linear 

múltipla, a pesquisa propôs investigar a relação entre a variável dependente ‘nível de 

disclosure’ e as variáveis independentes, representadas pelas características econômico-

financeiras das empresas, que possam determinar esse nível de disclosure. 

Na seção a seguir, são apresentados os resultados de tais análises estatísticas, oriundos 

do confronto das características econômico-financeiras das empresas e seus respectivos níveis 

de disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade, a fim de verificar se as hipóteses 

estabelecidas na presente pesquisa podem ser confirmadas. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção apresenta os dados e a análise dos resultados alcançados pelo estudo, 

comparando-os com o referencial teórico exposto anteriormente. 

5.1 Estatística Descritiva 

A partir do conjunto de dados coletados, de acordo com os procedimentos indicados 

na metodologia, seguem as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na regressão linear 

múltipla. 

A métrica de avaliação do nível de disclosure voluntário das empresas da amostra foi 

analisada, dividida em cinco categorias: nível de aderência ao relatório GRI, disclosure 

econômico, disclosure ambiental, disclosure social e disclosure sustentável, que são 

consideradas neste estudo como variáveis dependentes. A Tabela 3 apresenta a estatística 

descritiva, envolvendo estas cinco categorias, levando em conta todos os países da amostra. 

Tabela 3 – Estatística descritiva do Nível de Disclosure 

Nível de Disclosure 
Número de 

Observações Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão Assimetria 

Disclosure GRI 93 54,12 50,00   16,67 31,91 -16,03 

Disclosure Econômico 93 73,40 77,78 100,00 25,12 82,59 

Disclosure Ambiental 93 62,87 66,67 100,00 25,01 34,08 

Disclosure Social 93 70,90 72,50 100,00 23,40 61,54 

Disclosure Sustentável 93 68,18 70,89 100,00 22,12 50,74 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Observam-se resultados estatísticos distintos nas cinco categorias de disclosure das 93 

empresas analisadas. Os níveis de disclosure não apresentam distribuição simétrica, dado que 

a média, a mediana e a moda assinalam valores diferentes. A aderência ao relatório GRI 

apresenta assimetria negativa, haja vista que os valores referentes à moda, à mediana e à 

média observaram essa sequência em ordem decrescente, o que evidencia que, apesar de 

apresentarem resultados dispersos, o conjunto das empresas da amostra concentra-se em baixo 

nível de aderência ao relatório GRI. Já os demais níveis de disclosure apresentam uma 

assimetria positiva, o que indica que, apesar da dispersão dos resultados, as empresas 

possuem uma maior tendência de evidenciação dos indicadores do GRI, individualmente. 

Através do desvio padrão é possível identificar a dispersão dos dados em todos os 

níveis de disclosure, principalmente no Disclosure GRI que apresentou 31,91% dos dados 

fora da normalidade. O Disclosure Sustentável apresentou a menor dispersão dos dados, com 

22,12% de desvio padrão. 
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Também foram analisandas as variáveis dependentes, a partir da estatística descritiva, 

por país. As Tabelas 4, 5, 6 e 7 mostra esses resultados de acordo com seus respectivos níveis 

de disclosure. 

A partir da Tabela 4 é possível analisar a estatística descritiva dos níveis de disclosure 

das empresas brasileiras. 

Tabela 4 – Estatística descritiva do Nível de Disclosure do Brasil 

Nível de Disclosure 
Número de 

Observações Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão Assimetria 

Disclosure GRI 56 60,21 67,00 100,00  0,3197  -0,0646  

Disclosure Econômico 56 71,05 78,00 100,00  0,2647  -0,5604  

Disclosure Ambiental 56 61,41 67,00 80,00  0,2654  -0,2139  

Disclosure Social 56 71,63 71,50 100,00  0,2330  -0,6200  

Disclosure Sustentável 56 67,54 69,50 100,00  0,2249  -0,3728  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Conforme valores apresentados em suas respectivas médias e medianas, pode-se 

observar que as empresas brasileiras alcançaram resultados gerais bem próximos nos cinco 

níveis de disclosure, com pequeno destaque para o disclosure econômico (média 71,05% e 

mediana 78%) e disclosure social (média 71,63% e mediana 71,50%).  

De acordo com a moda, o nível de disclosure ambiental das empresas do Brasil foi o 

único que não obteve a frequência máxima de 100% de divulgação entre as empresas, 

apresentando o nível de 80% como o mais recorrente. 

Contudo, apesar das notas gerais apresentarem bons resultados nos cinco níveis de 

disclosure, os dados apresentaram alta dispersão, conforme valores de desvio padrão e 

assimetria, o que revela que, individualmente, as empresas possuem resultados bem distintos, 

muito distante umas das outras. Em decorrência disso, mesmo a maioria das empresas 

apresentando resultados medianos, um pequeno grupo com excelentes resultados direcionam 

o resultado geral para um bom desempenho. 

A Tabela 5 A apresenta a estatística descritiva dos níveis de disclosure das empresas 

da Rússia. 

A Tabela 5 - Estatística descritiva do Nível de Disclosure da Rússia 

Nível de Disclosure 
Número de 

Observações Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão Assimetria 

Disclosure GRI 6 44,67 50,00 17,00  0,2274  -0,5045  

Disclosure Econômico 6 70,50 78,00 89,00  0,2874  -0,9965  

Disclosure Ambiental 6 55,17 62,00  ϕ  0,2148  -0,9580  

Disclosure Social 6 62,17 55,50 48,00  0,1960   1,5013  
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Disclosure Sustentável 6 60,17 62,00 71,00  0,1918  -0,0572  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Apesar do bom resultado no nível de disclosure econômico (média 70,50%, mediana 

78% e moda 89%), os resultados gerais dos níveis de disclosure das empresas russas foram os 

mais baixos dentre os países do BRIC. Devido a pouca quantidade de observações, apenas 6 

empresas, as medidas estatísticas moda, desvio padrão e assimetria ficam inviáveis de serem 

analisadas. 

A estatística descritiva dos níveis de disclosure das empresas indianas é apresentada 

na Tabela 6. 

A Tabela 6- Estatística descritiva do Nível de Disclosure da India 

Nível de Disclosure 
Número de 

Observações Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão Assimetria 

Disclosure GRI 17 25,71 17,00 17,00  0,2122   3,0904  

Disclosure Econômico 17 86,35 89,00 100,00  0,1500  -1,4736  

Disclosure Ambiental 17 77,00 73,00 100,00  0,1690  -0,4941  

Disclosure Social 17 84,18 85,00 100,00  0,1396  -1,2116  

Disclosure Sustentável 17 81,59 84,00 82,00  0,1414  -1,2614  

Fonte: Elaborada pelo autor 

As empresas indianas apresentaram as maiores médias de divulgação dos indicadores 

econômicos, ambientais, sociais e sustentáveis, conforme resultados dos Níveis DISeco, 

DISamb, DISsoc e DISsust, contudo obtiveram também as menores médias de adesão ao 

relatório GRI (DISgri), o qual considera também os indicadores setoriais. Isso revela que, 

individualmente, as empresas indianas tem baixo nível de divulgação de informações 

voluntárias que envolvem as suas práticas operacionais, no entanto, elas divulgam com mais 

eficácias as informações aplicáveis a qualquer tipo de atividade, o que torna os relatórios das 

empresas indianas mais passíveis de comparação com outras empresas. 

Conforme os resultados do desvio padrão e assimetria, a dispersão dos dados também 

é bem acentuada nas empresas indianas, o que evidencia que estas também possuem uma 

heterogeneidade no comportamento da divulgação.  Contudo, percebeu-se uma concentração 

dos níveis de disclosure em 100% de evidenciação nos níveis econômico, ambiental e social e 

de 82% no nível sustentável. O nível de adesão ao GRI apresentou 17% de evidenciação na 

mediana e na moda, o que revela uma concentração do baixo desempenho de divulgação dos 

indicadores setoriais na maioria das empresas da Índia. 

A Tabela 7 apresenta a estatística descritiva dos níveis de disclosure das empresas 

chinesas. 
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A Tabela 7- Estatística descritiva do Nível de Disclosure da China 

Nível de Disclosure 
Número de 

Observações Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão Assimetria 

Disclosure GRI 14 69,00 75,00 83,00  0,2424  -0,8051  

Disclosure Econômico 14 69,21 78,00 89,00  0,2590  -1,2650  

Disclosure Ambiental 14 55,00 51,50 47,00  0,2320  -0,2973  

Disclosure Social 14 57,50 59,00 60,00  0,2689  -0,0408  

Disclosure Sustentável 14 57,57 59,00 87,00  0,2332  -0,3720  

Fonte: Elaborada pelo autor 

As empresas chinesas possuem a maior adesão ao relatório GRI dentre os membros do 

BRIC, média de 69,00% de divulgação dos indicadores aplicáveis, incluindo os indicadores 

setoriais. 

Apesar do desempenho geral mediano em todos os níveis de disclosure, a China 

apresentou o pior desempenho no nível de disclosure ambiental, com uma média de 55,00% 

dos indicadores desta perspectiva.  

As empresas chinesas apresentaram dispersão dos dados, de acordo com os resultados 

do desvio padrão e assimetria, indicando que estas também possuem uma heterogeneidade no 

comportamento da divulgação. 

Numa análise geral as empresas russas apresentaram os piores resultados nos cinco 

níveis de disclosure, enquanto as empresas indianas tiveram os melhores desempenhos. Já as 

empresas brasileiras e chinesas apresentaram resultados medianos, contudo a China se destaca 

com o maior nível de aderência ao relatório GRI, considerando os indicadores setorias e o 

menor nível de disclosure ambiental. 

5.2 Índice de Divulgação dos Indicadores 

Ressalta-se que este estudo utiliza o nível de divulgação dos indicadores do relatório 

de sustentabilidade da GRI como métrica de análise dos disclosure sob o enfoque da 

sustentabilidade. O modelo de relatório de sustentabilidade GRI (G3) possui 79 indicadores 

agrupados nas três dimensões da definição convencional de sustentabilidade: a econômica (9 

indicadores), a ambiental (30 indicadores) e a social (40 indicadores). 

O comportamento dos indicadores da dimensão econômica, com os maiores e menores 

índices de divulgação, pode ser observado na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Divulgação dos Indicadores do Disclosure Econômico 

Indicadores da 
dimensão econômica 

do relatório GRI 

Quant. de empresas 
que divulgaram 

Percentual de Empresas 
que divulgaram (%) 

EC1 67 72,04 

EC2 46 49,46 

EC3 59 63,44 

EC4 39 41,94 

EC5 43 46,24 

EC6 52 55,91 

EC7 49 52,69 

EC8 49 52,69 

EC9 35 37,63 

Média de divulgação 49 52,44 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Dos indicadores da dimensão econômica, o mais divulgado foi o EC1, que trata de 

informações sobre o valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos 

operacionais, remuneração de funcionários, doações e outros investimentos na comunidade, 

lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. Este indicador foi 

evidenciado por 67 das 93 empresas, o que representa 72,04% delas. 

Já o indicador menos evidenciado dessa categoria foi o EC9, por apenas 35 empresas 

(37,63%). O EC9 trata da identificação e descrição de impactos econômicos indiretos 

significativos, incluindo a extensão dos impactos. 

Quanto à frequência de divulgação dessas informações referentes à dimensão 

ambiental, as empresas apresentaram o resultado demonstrado na Tabela 9. 

Tabela 9 – Divulgação dos Indicadores do Disclosure Ambiental 

Indicadores da 
dimensão 

ambiental do 
relatório GRI 

Quant. de 
empresas que 
divulgaram 

Percentual de 
Empresas que 

divulgaram 
(%) 

Indicadores da 
dimensão 

ambiental do 
relatório GRI 

Quant. de 
empresas que 
divulgaram 

Percentual de 
Empresas que 

divulgaram 
(%) 

EN1 44 47,31 EN16 59 63,44 

EN2 44 47,31 EN17 48 51,61 

EN3 58 62,37 EN18 54 58,06 

EN4 53 56,99 EN19 34 36,56 

EN5 47 50,54 EN20 32 34,41 

EN6 43 46,24 EN21 39 41,94 

EN7 37 39,78 EN22 61 65,59 

EN8 57 61,29 EN23 37 39,78 

EN9 26 27,96 EN24 32 34,41 

EN10 39 41,94 EN25 19 20,43 

EN11 39 41,94 EN26 55 59,14 
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EN12 40 43,01 EN27 26 27,96 

EN13 37 39,78 EN28 49 52,69 

EN14 39 41,94 EN29 34 36,56 

EN15 18 19,35 EN30 49 52,69 

Média de divulgação 42 44,77 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O indicador da dimensão ambiental que obteve o maior índice de evidenciação foi o 

EN 22, indicador essencial que trata de informações referentes ao peso total de resíduos por 

tipo e método de disposição: 61 empresas, ou 65,59% da amostra do estudo. E o indicador 

menos divulgado foi o EN 15, indicador que aborda informações referentes ao número de 

espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em 

áreas afetadas por operações, discriminadas pelo nível de risco de extinção, evidenciado por 

apenas 18 empresas, ou 19,35% da amostra. 

O resultado da divulgação referente ao disclosure social pode ser observado de acordo 

com o disposto na Tabela 10. 

Tabela 10 – Divulgação dos Indicadores do Disclosure Social 

Indicadores da 
dimensão 
social do 

relatório GRI 

Quant. de 
empresas que 
divulgaram 

Percentual de 
Empresas que 

divulgaram 
(%) 

Indicadores da 
dimensão 
social do 

relatório GRI 

Quant. de 
empresas que 
divulgaram 

Percentual de 
Empresas que 

divulgaram 
(%) 

LA1 65 69,89 HR7 55 59,14 
LA2 58 62,37 HR8 26 27,96 
LA3 53 56,99 HR9 33 35,48 
LA4 60 64,52 SO1 53 56,99 
LA5 44 47,31 SO2 46 49,46 
LA6 51 54,84 SO3 50 53,76 
LA7 60 64,52 SO4 47 50,54 
LA8 60 64,52 SO5 52 55,91 
LA9 48 51,61 SO6 33 35,48 
LA10 57 61,29 SO7 38 40,86 
LA11 53 56,99 SO8 46 49,46 
LA12 58 62,37 PR1 45 48,39 
LA13 57 61,29 PR2 37 39,78 
LA14 49 52,69 PR3 38 40,86 
HR1 38 40,86 PR4 28 30,11 
HR2 42 45,16 PR5 54 58,06 
HR3 33 35,48 PR6 50 53,76 
HR4 55 59,14 PR7 40 43,01 
HR5 46 49,46 PR8 31 33,33 
HR6 57 61,29 PR9 36 38,71 

Média de divulgação 47 50,59 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Dentre os indicadores da dimensão social, o mais divulgado foi o LA1, que aborda 

informações referentes ao total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e 

região. Este indicador foi evidenciado por 65 empresas, ou 69,89% da amostra. O indicador 

menos divulgado desta dimensão foi o HR8, que teve uma aderência de 27,96% da amostra 

deste estudo (26 empresas). O HR8 trata do percentual do pessoal de segurança treinado nas 

políticas da organização ou os procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos que 

sejam relevantes às operações. 

Considerando o disclosure sustentável, que integra essas três perspectivas (econômica, 

ambiental e social), pode-se observar que a média de divulgação dos indicadores é similar à 

média de cada uma delas.  

Tabela 11 – Média de Divulgação dos Indicadores do Disclosure Sustentável 

Dimensão do relatório GRI 
Média de 

divulgação 
Percentual de Empresas 

que divulgaram (%) 
Econômica 49 52,44 

Ambiental 42 44,77 

Social 47 50,59 

Sustentável 46 49,27 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Considerando a perspectiva sustentável, a média de divulgação dos indicadores das 

três dimensões do relatório GRI foi de 46 empresas, 49,27% da amostra. A dimensão 

econômica apresentou a maior média de indicadores divulgados: 49 empresas (52,44%) 

evidenciaram os indicadores desta categoria. A média de divulgação dos indicadores da 

perspectiva social foi de 47 empresas, ou 50,59% da amostra. Já a dimensão ambiental 

apresentou a menor média de evidenciação, com 42 empresas, 44,77% da amostra, 

divulgando os indicadores desta categoria. 

Ressalta-se que da média aritmética de divulgação de indicadores por categoria de 

disclosure (econômica, social e ambiental),não foram subtraídos da contagem os indicadores 

não aplicáveis, tendo em vista que foram analisados os indicadores divulgados e 

necessariamente estes foram considerados pelas empresas como aplicáveis. Os indicadores 

aplicáveis variam de empresa para empresa dependendo de sua atividade operacional. Assim, 

foram verificados quais indicadores em cada categoria apresentavam o maior e o menor índice 

de divulgação. 

5.3 Ranking das Empresas com Maiores e Menores Níveis de Disclosure Voluntário 

A análise dos resultados possibilitou também a identificação das empresas com 

maiores e menores níveis de disclosure. Ressalta-se que maior nível de diclosure para este 
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trabalho significa divulgar o maior número de indicadores do relatório GRI aplicáveis a cada 

empresa de capital aberto dos países do BRIC. Com base nesse critério, cuja métrica é 

apresentada na metodologia, foi possível classificar as empresas. Esse ordenamento utilizou o 

percentual médio obtido pelas empresas no ano analisado. 

Inicialmente, apresenta-se na Tabela 12 a quantidade de indicadores aplicáveis para 

cada uma das empresas da amostra. 

Tabela 12 – Indicadores GRI Aplicáveis por Empresa 
Empresa IE IA ISoc ISust Empresa IE IA ISoc ISust 

AES Electropaulo 9 30 40 79 Shree Cement 9 30 40 79 

AES Tietê 9 30 40 79 Sterlite Industries 9 30 40 79 

AmBev 9 30 40 79 Índian Oil 9 30 40 79 

Anhanguera Educacional 9 30 40 79 JSW 9 30 40 79 

Banco Bradesco 9 30 40 79 Larsen & Toubro 9 30 40 79 

Banco Itaú Holding Financeira 9 30 40 79 ONGC 9 30 40 79 

BM&FBOVESPA 9 30 40 79 
Reliance Industries 
Limited 

9 30 40 79 

Braskem 9 30 40 79 TCS 9 30 40 79 

Caixa Seguros 9 30 40 79 FC URALSIB 9 30 40 79 

CCR 9 30 40 79 Gazprom 9 30 40 79 

CELPE 9 30 40 79 OJSC MMC  9 30 40 79 

Celulose Irani 9 30 40 79 Vnesheconombank 9 30 40 79 

COSERN  9 30 40 79 Novolipetsk Steel 9 30 40 79 

Duratex 9 30 40 79 BRF (Brasil Foods) 9 29 40 78 

EcoRodovias 9 30 40 79 Cosan 9 29 40 78 

Embraer 9 30 40 79 Eletrobrás 8 30 40 78 

Eternit 9 30 40 79 Light 8 30 40 78 
Even Construtora e 
Incorporadora 

9 30 40 79 Sabesp 9 30 39 78 

Fibria 9 30 40 79 Sesa Goa 8 30 40 78 

Indústria Romi 9 30 40 79 BPCL 9 29 40 78 

Itaúsa 9 30 40 79 Rosneft 8 30 40 78 

Mendes Junior 9 30 40 79 Arcelor Mittal Brasil 9 30 38 77 

Natura Cosmeticos 9 30 40 79 Banco Santander 9 28 40 77 

Petrobras 9 30 40 79 Bic Banco 9 28 40 77 

Randon 9 30 40 79 Comgas 9 30 38 77 
Rede Empresas de Energia 
Elétrica 

9 30 40 79 Sul America 9 28 40 77 

Rossi Residencial 9 30 40 79 Vale 9 30 38 77 

Suzano Papel e Celulose 9 30 40 79 CEMIG 9 29 38 76 
Tecnisa Construtora e 
Incorporadora 

9 30 40 79 Coelba 9 27 40 76 

TIM Participações 9 30 40 79 China Coal 8 30 38 76 

Whirlpool Corporation 9 30 40 79 Itau Unibanco 9 27 39 75 

Bank of China 9 30 40 79 Redecard 9 26 40 75 

China Huaneng Group 9 30 40 79 Elektro 9 27 38 74 

China Merchants Bank 9 30 40 79 Coelce 9 24 40 73 
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CNOOC 9 30 40 79 Ampla 9 22 40 71 

Fosun Pharmaceutical 9 30 40 79 COPEL 9 29 33 71 

Petrochina 9 30 40 79 Telefonica Brazil 8 30 33 71 

Tsingtao Brewery 9 30 40 79 China Mobile 8 30 33 71 

Baoshan Iron & Steel 9 30 40 79 Maruti-Suzuki 9 22 40 71 

HAECO 9 30 40 79 Grupo CPFL Energia 9 24 37 70 

Lenovo 9 30 40 79 Sinochem 8 30 32 70 

Infosys Technologies Índia 9 30 40 79 Banco do Brasil 9 22 37 68 

Tata Motors 9 30 40 79 CESP 9 26 33 68 

WiproLtd 9 30 40 79 Tractebel Energia 9 22 33 64 

Jain Irrigation Systems 9 30 40 79 Souza Cruz 6 30 25 61 

ITC 9 30 40 79 Huawei Technologies 8 30 19 57 

Jubilant Life Sciences Ltd 9 30 40 79      

Fonte: Elaborada pelo autor 

As Tabelas 13, 14, 15 e 16 apresentam o ranking das empresas com melhor e pior 

nível de disclosure por categoria (econômica, ambiental, social e sustentável). 

A Tabela 13 apresenta as posições das empresas quanto à evidenciação das 

informações de natureza econômica. 

Tabela 13 – Ranking das Empresas por Disclosure Econômico 
Ranking Empresa % Ranking Empresa % 

1º 

Ampla 100,00 

44º 

AES Electropaulo 77,78 
Banco Bradesco 100,00 AES Tietê 77,78 
Banco do Brasil 100,00 Bank of China 77,78 
Celulose Irani 100,00 BPCL 77,78 
CEMIG 100,00 CESP 77,78 
Coelce 100,00 China Coal 77,78 
COPEL 100,00 China Huaneng Group 77,78 
FC URALSIB 100,00 Cosan 77,78 
Fibria 100,00 ITC 77,78 
Infosys Technologies Índia 100,00 SesaGoa 77,78 
Itau Unibanco 100,00 Shree Cement 77,78 
JSW 100,00 

60º 

Bic Banco 66,67 
Jubilant Life Sciences Ltd 100,00 China Merchants Bank 66,67 
Larsen & Toubro 100,00 Coelba 66,67 
Maruti-Suzuki 100,00 OJSC MMC Norilsk Nickel 66,67 
Natura Cosmeticos 100,00 Randon 66,67 
Petrobras 100,00 Redecard 66,67 
Petrochina 100,00 Sinochem 66,67 
TCS 100,00 Souza Cruz 66,67 
TIM Participações 100,00 Sterlite Industries 66,67 
Tractebel Energia 100,00 

68º 

Baoshan Iron & Steel 55,56 
Vale 100,00 CCR 55,56 

23º 

AmBev 88,89 Even Construtora e Incorporadora 55,56 
Banco Itaú Holding 
Financeira 88,89 Indústria Romi 55,56 
Banco Santander (Brasil) 88,89 Rede Empresas de Energia Elétrica 55,56 
China Mobile 88,89 Tsingtao Brewery 55,56 
China National Offshore 88,89 74º Celpe 44,44 



80 
 

Oil Corporation (CNOOC) 

EcoRodovias 88,89 COSERN  44,44 
Embraer 88,89 Duratex 44,44 
Fosun Pharmaceutical 88,89 Elektro 44,44 
Gazprom 88,89 Novolipetsk Steel 55,56 
Grupo CPFL Energia 88,89 ONGC 44,44 
Huawei Technologies 88,89 Rossi Residencial 44,44 
Índian Oil 88,89 

81º 

Anhanguera Educacional 33,33 
Jain Irrigation Systems 88,89 Arcelor Mitral Brasil 33,33 
Light 88,89 BM&FBOVESPA 33,33 
Reliance Industries Limited 88,89 Braskem 33,33 
Rosneft 88,89 BRF (Brasil Foods) 33,33 
Sabesp 88,89 Eletrobrás  33,33 
Suzano Papel e Celulose 88,89 Itaúsa 33,33 
Tata Motors 88,89 

88º 

Lenovo 22,22 
Telefonica Brazil 88,89 Mendes Junior 22,22 
WiproLtd 88,89 Tecnisa Construtora e Incorporadora 22,22 

44º 

Comgas 77,78 Vnesheconombank 22,22 
Eternit 77,78 

92º 
 

Caixa Seguros 11,11 
Sul America 77,78 HAECO 11,11 
Whirlpool Corporation 77,78    

Fonte: Elaborada pelo autor 

Dos 9 indicadores da dimensão econômica, o nível máximo de 100% de divulgação 

destes foi alcançado por 22 empresas que compõem o ranking com as melhores práticas de 

disclosure econômico. Destas empresas, 14 são brasileiras (Ampla, Banco Bradesco, Banco 

do Brasil, Celulose Irani, CEMIG, Coelce, COPEL, Fibria, Itau Unibanco, Natura 

Cosmeticos, Petrobras, TIM Participações, Tractebel Energia e Vale), 6 são indianas (Infosys 

Technologies Índia, JSW, Jubilant Life, Larsen & Toubro, Maruti-Suzuki e TCS); apenas 1 

empresa é chinesa (Petrochina) e 1 empresa é russa (FC URALSIB).  

Já as empresas Caixa Seguros (Brasil) e HAECO (China) tiveram os piores níveis de 

disclosure econômico, divulgando apenas 1 indicador dessa categoria, ou seja, um nível de 

11,11%, assumindo as últimas posições do ranking. 

A Tabela 14 apresenta a classificação das empresas quanto ao nível de divulgação das 

informações de caráter ambiental. 

Tabela 14 – Ranking das Empresas por Disclosure Ambiental 
Ranking Empresa % Ranking Empresa % 

1º 

Celulose Irani 100,00 

46º 

Eletrobrás 66,67 
Eternit 100,00 FC URALSIB 66,67 
Fibria 100,00  Systems 66,67 
JSW 100,00 66,67 
Jubilant Life Sciences 100,00 66,67 
Natura Cosmeticos 100,00 

53º 
AES Tietê 63,33 

Petrobras 100,00 Elektro 63,33 
TCS 100,00 ITC 63,33 

9º COPEL 96,67 56º Tractebel Energia 60,00 
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Vale 96,67 
57º 

China Coal 56,67 

11º 
AmBev 93,33 OJSC MMC 56,67 
CEMIG 93,33 56,67 
Reliance Industries 93,33 60º China Mobile 53,33 

14º 

Banco Santander 90,00 

61º 

Coelba 50,00 
Baoshan Iron & Steel 90,00 Duratex 50,00 

90,00 Huawei Technologies 50,00 
Itau Unibanco 90,00 Rede Empresas de Energia Elétrica 50,00 

18º China 86,67 

65º 

Banco Bradesco 46,67 

19º 

Arcelor Mitral Brasil 83,33 Braskem 46,67 
SesaGoa 83,33 China Merchants Bank 46,67 
Souza Cruz 83,33 Petrochina 46,67 
WiproLtd 83,33 46,67 

23º 

Banco Itaú Holding 
Financeira 80,00 

 

70º 

BRF 43,33 

Coelce 80,00 CELPE 43,33 
Light 80,00 

72º 
CESP 40,00 

Suzano Papel e Celulose 80,00 Even Construtora e Incorporadora 40,00 
Tata Motors 80,00 Novolipetsk Steel 40,00 
TIM Participações 80,00 

75º 

COSERN 36,67 
Whirlpool Corporation 80,00 HAECO 36,67 

30° 

Embraer 76,67 ONGC 36,67 
76,67 Redecard 36,67 

Gazprom 76,67 
79º 

BM&FBOVESPA 33,33 
Sinochem 76,67 CCR 33,33 

34º 

Ampla 73,33 
81º 

Cosan 30,00 
Banco do Brasil 73,33 Rossi Residencial 30,00 
Comgas 73,33 

83º 
Bank of China 26,67 

Infosys Technologies 
Índia 73,33 Mendes Junior 26,67 
Larsen & Toubro 73,33 

85º 
23,33 

Randon 73,33 
Tecnisa Construtora e 
Incorporadora 23,33 

40º 

AES Electropaulo 70,00 

87º 

Anhanguera Educacional 20,00 
BPCL 70,00 Itaúsa 20,00 
Grupo CPFL Energia 70,00 Sabesp 20,00 
Maruti-Suzuki 70,00 Vnesheconombank 20,00 
Rosneft 70,00 91º Caixa Seguros 16,67 
Sterlite Industries 70,00 92º Indústria Romi 10,00 

46º 
CNOOC 66,67 93º Lenovo 6,67 
EcoRodovias 66,67    

Fonte: Elaborada pelo autor 

 Oito empresas apresentaram a melhor performance de divulgação dos indicadores 

ambientais do relatório GRI, liderando o ranking do disclosure ambiental, divulgando todos 

os indicadores aplicáveis às suas respectivas operações. Destas, cinco empresas são brasileiras 

(Celulose Irani, Fibria, Natura Cosméticos, Petrobras e Eternit) e três são indianas (Jubilant 

Life, TCS e JSW).  

Dentre as primeiras deste ranking, apenas três são consideradas como empresas com 

atividade operacional de alto impacto ambiental: Celulose Irani e Fibra, que são empresas do 
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setor de Papel e Celulose, e a Jubilant Life, que é do setor químico. As demais são 

consideradas empresas de pouco impacto ambiental nas suas atividades, mas ainda assim 

divulgaram todos os indicadores desta categoria.  

A empresa chinesa Lenovo, do setor de informática, obteve o último lugar nesta 

classificação, divulgando apenas dois dos trinta indicadores aplicáveis a sua atividade. 

Cabe ressaltar ainda que as empresas da Rússia, apesar de não se destacarem entre as 

melhores e piores neste ranking, assumiram posições médias, obtendo-se a melhor pontuação 

a empresa russa Gazprom, com 76,67% de divulgação, assumindo a 30ª posição no ranking, 

enquanto a empresa Vnesheconombank obteve a posição 87, divulgando 20% das 

informações de caráter ambiental.  

O ranking do disclosure de caráter social é apresentado na Tabela 15. 

Tabela 15 – Ranking das Empresas por Disclosure Social 
Ranking Empresa % Ranking Empresa % 

1º 

Ampla 100,00 
48º 

Elektro 70,00 
Celulose Irani 100,00 Sterlite Industries 70,00 
Coelce 100,00 

50º 
Eletrobrás  67,50 

Fibria 100,00 Rosneft 67,50 
Itau Unibanco 100,00 

52º 

AmBev 65,00 
Jubilant Life 100,00 CELPE 65,00 
Light 100,00 Coelba 65,00 
Natura Cosmeticos 100,00 COSERN 65,00 
Petrobras 100,00 Souza Cruz ( 65,00 
Reliance Industries Limited 100,00 

57º 

Embraer 62,50 

11º 
FC URALSIB 97,50 Gazprom 62,50 

 
97,50 ITC 62,50 

Suzano Papel e Celulose 97,50 Redecard 62,50 

14º 

Banco Bradesco 95,00 

61º 

China Coal 60,00 
CEMIG 95,00 China Merchants Bank 60,00 
CNOOC 95,00 Even Construtora e Incorporadora 60,00 

 
95,00 Petrochina 60,00 

Larsen & Toubro 95,00 Rede Empresas de Energia Elétrica 60,00 
TCS 95,00 Rossi Residencial 60,00 
Vale 95,00 

67º 

AES Electropaulo 57,50 

21º 

Banco do Brasil 92,50 China Mobile 57,50 
Banco Santander 92,50 Indústria Romi 57,50 
Baoshan Iron & Steel 92,50 Whirlpool Corporation 57,50 
BPCL 92,50 71º Cosan 55,00 
Grupo CPFL Energia 92,50 72º Itaúsa 52,50 
Randon 92,50 

73º 
AES Tietê 50,00 

27º 

EcoRodovias 90,00  Brasil 50,00 
Maruti-Suzuki 90,00 Sinochem 50,00 
Sabesp 90,00 

76º 

CESP 47,50 
TIM Participações 90,00 Huawei Technologies 47,50 

31º 
Eternit 87,50 Novolipetsk Steel 47,50 
SesaGoa 87,50 ONGC 47,50 

33º Infosys Technologies Índia 85,00 OJSC MMC 47,50 
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85,00 Vnesheconombank 47,50 

WiproLtd 85,00 82º CCR 45,00 

36º 

Banco Itaú Holding 
Financeira 

82,50 
83º 

Anhanguera Educacional 40,00 

China 82,50 Tecnisa Construtora e Incorporadora 40,00 
COPEL 82,50 

 
40,00 

JSW 82,50 86º BM&FBOVESPA 37,50 
Tata Motors 82,50 87º Braskem 35,00 
Tractebel Energia 82,50 

88º 
Bank of China 30,00 

42º 
BRF (Brasil Foods) 80,00 Mendes Junior 30,00 
 Systems 80,00 90º Duratex 25,00 

44º 
Comgas 77,50 91º Lenovo 22,50 

 
77,50 92º HAECO 10,00 

46º 
 

75,00 
93º Caixa Seguros 2,50 

47º 
 

72,50 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 Assim como no ranking do disclosure ambiental, as empresas do Brasil e Índia 

lideram o ranking do disclosure social. Das 10 empresas que ficaram em primeiro lugar, 8 

delas são brasileiras (Ampla, Celulose Irani, Coelce, Fibria, Itau Unibanco, Light, Natura 

Cosméticos, Petrobras) e 2 empresas indianas (Jubilant Life, Reliance Industries Limited).  

A Caixa Seguros ocupou a última posição, divulgando apenas o indicador HR1, que 

aborda o percentual e o número total de contratos de investimentos significativos que incluam 

cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a 

direitos humanos.  

A Tabela 16 apresenta a classificação das empresas considerando os três níveis de 

disclosure anteriores (econômico, social e ambiental) de forma consolidada. 

Tabela 16 – Ranking das Empresas por Disclosure Sustentável 
Ranking Empresa % Ranking Empresa % 

1º 

Celulose Irani 100,00 46º Rosneft 70,89 
Fibria 100,00 49º Sterlite Industries 69,62 
Jubilant Life 100,00 

50º  
68,35 

Natura Cosmeticos 100,00 Whirlpool Corporation 68,35 
Petrobras 100,00 

52º 
AES Electropaulo 64,56 

6º TCS 97,47 Elektro 64,56 

7º 
Itau Unibanco 96,20 ITC 64,56 
Reliance Industries Limited 96,20 

55º 
Eletrobrás 63,29 

Vale 96,20 Sabesp 63,29 
10º CEMIG 94,94 57º Sinochem 62,03 
11º Indian Oil 93,67 

58º 
 Brasil 60,76 

12º Coelce 92,41 Brasil Foods 60,76 

13º 

Banco Santander 91,14 China Coal 60,76 
Eternit 91,14 

61º 
China Mobile 59,49 

JSW 91,14 Coelba 59,49 
Light 91,14 Petrochina 59,49 

17º 
Ampla 89,87 64º AES Tietê 58,23 
COPEL 89,87 65º China Merchants Bank 55,70 
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Suzano Papel e Celulose 89,87 Rede Empresas de Energia Elétrica 55,70 

20º 

Baoshan Iron & Steel 87,34 67º Celpe 54,43 

 
87,34 

68º 

 
53,16 

Larsen & Toubro 87,34 Huawei Technologies 53,16 
TIM Participações 87,34 OJSC MMC 53,16 

24º 
Banco do Brasil 86,08 Redecard 53,16 
FC URALSIB 86,08 

72º 
COSERN 51,90 

26º 
SesaGoa 84,81 Even Construtora e Incorporadora 51,90 
WiproLtd 84,81 

74º 
CESP 48,10 

28º 

China 83,54 Cosan 48,10 
CNOOC 83,54 76º Rossi Residencial 46,84 
Grupo CPFL Energia 83,54 77º Novolipetsk Steel 45,57 
Maruti-Suzuki 83,54 78º 

 
44,30 

32º 

Banco Itaú Holding 
Financeira 

82,28 79º ONGC 43,04 

BPCL 82,28 80º CCR 41,77 
Infosys Technologies Índia 82,28 

81º 
Braskem 39,24 

Randon 82,28 Indústria Romi 39,24 
Tata Motors 82,28 83º Itaúsa 37,97 

37º EcoRodovias 81,01 84º Duratex 36,71 

38º 
AmBev 78,48 85º BM&FBOVESPA 35,44 

 
78,48 

86º 
Bank of China 34,18 

40º Banco Bradesco 77,22 Vnesheconombank 34,18 

41º 
Comgas 75,95 

88º 
Anhanguera Educacional 31,65 

 Systems 75,95 Tecnisa Construtora e Incorporadora 31,65 
Tractebel Energia 75,95 90º Mendes Junior 27,85 

44º 
 

73,42 91º HAECO 20,25 
45º Souza Cruz 72,15 92º Lenovo 16,46 

46º 
Embraer 70,89 

93º Caixa Seguros 8,86 
Gazprom 70,89 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 O nível de disclosure sustentável consiste na integração das três categorias anteriores, 

obtido a partir da média do somatório dos indicadores dos níveis de disclosure econômico, 

ambiental e social, representando assim o nível de sustentabilidade geral. 

 As empresas que apresentaram os melhores desempenhos de evidenciação das 

informações sob o enfoque da sustentabilidade foram: quatro empresas brasileiras, Celulose 

Irani, Fibria, Natura Cosméticos e Petrobras; e uma empresa indiana: Jubilant Life Sciences 

Ltd. Essas cinco empresas evidenciaram todos os 49 indicadores essenciais e 30 indicadores 

adicionais, totalizando 79 indicadores, 100% de divulgação. 

A Caixa Seguros ocupou a última posição do ranking das empresas por disclosure 

sustentável, divulgando apenas 7 indicadores dentre os 79, sendo 1 indicador econômico, 5 

indicadores ambientais e 1 indicador social, obtendo um nível de 8,86% de disclosure das 

informações sob o enfoque da sustentabilidade. 
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Ressalta-se que as empresas da China e da Rússia não se destacaram entre as melhores 

e piores no ranking de disclosure sustentável, assumindo posições médias. A melhor 

pontuação chinesa foi da empresa Baoshan Iron & Steel, com 87,34% de divulgação, 

ocupando a 20ª posição enquanto o pior nível de disclosure sustentável chinês ficou com a 

empresa Lenovo, na 92ª posição, com 16,46% de divulgação. Já na Rússia, a empresa mais 

transparente quanto às informações sob o enfoque da sustentabilidade foi a FC Uralsib, com 

86,08% de divulgação, ocupando a 24ª colocação, enquanto a pior foi a Vnesheconombank, 

com 34,18% de divulgação, na posição 86 do ranking. 

Uma vez apresentadas as principais características descritivas das variáveis do estudo, 

passa-se à análise da validade dos pressupostos e análise de regressão. 

5.4. Pressupostos das Regressões 

A regressão linear múltipla foi utilizada para descrição de um fenômeno (nível de 

disclosure) a partir do relacionamento das variáveis explicativas envolvidas (características 

econômico-financeiras). Para que os testes estatísticos apresentem plena validade, é 

necessário que o modelo – no caso da presente pesquisa, cinco modelos – sigam alguns 

pressupostos econométricos básicos referentes à regressão.  

Para tanto, foram efetuados os testes relativos aos pressupostos do modelo de 

regressão, que são: testes de ausência de independência dos resíduos, multicolinearidade, 

normalidade dos resíduos e homocedasticidade. 

5.4.1 Independência dos Resíduos 

O pressuposto de independência dos resíduos foi avaliado por meio do Teste de 

Durbin-Watson. O teste de Durbin-Watson é utilizado para detectar a presença de 

autocorrelação (dependência) nos resíduos de uma análise de regressão. Este teste é baseado 

na suposição de que os erros no modelo de regressão são gerados por um processo 

autoregressivo de primeira ordem, o qual mede a correlação entre cada termo de erro e o 

termo de erro da observação imediatamente anterior (GUJARATI, 2006). A estatística de 

Durbin-Watson (DW) é definida como: 

(_ = ∑(abcabde) f

∑abf
(ix) 

em que: ut é o termo de erro no período t; e ut–1 é o termo de erro no período t–1. Estatísticas 

de Durbin-Watson próximas a 2 indicam a independência dos resíduos do modelo de 

regressão.  
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A Tabela 17 apresenta as estatísticas obtidas com o teste de Durbin-Watson nos cinco 

modelos de regressão deste estudo: 

Tabela 17 – Teste de Durbin-Watson 
Variável 

Dependente 
Estatística 

Durbin-Watson 
Conclusão 

DISGRI 1,794 Ausência de autocorrelação serial 
DISECON 1,136 Presença de autocorrelação serial 
DISAMB 1,015 Presença de autocorrelação serial 
DISSOC 1,112 Presença de autocorrelação serial 
DISSUST 0,837 Presença de autocorrelação serial 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Apesar de só a primeira regressão (DISGRI) ter apresentado ausência de auto 

correlação, este pressuposto não invalida as demais regressões, pois, segundo Fávero et al. 

(2009), a auto correlação não se aplica aos modelos de regressão que apresentam dados em 

crosssection, que são dados observados em um determinado período, sem análise temporal. 

5.4.2 Multicolinearidade 

A presença de multicolinearidade entre os regressores do modelo foi avaliada por meio 

do teste Variance Inflation Factor (VIF). Gujarati (2006) e Hair Junior (2005) afirmam que: 

se o valor do VIF estiver acima de 10 há multicolinearidade problemática no modelo; se o 

VIF estiver entre 1 e 10 a multicolinearidade é aceitável; e se o referido valor estiver até 1 não 

há multicolinearidade no modelo de regressão. Portanto, o pressuposto, de acordo com o teste 

de multicolinearidade, é atendido, conforme apresentado na Tabela 18 

Tabela 18 – Teste de Multicolinearidade: Variance Inflation Factor (VIF)  

Variáveis Dependentes 
Variance Inflation Factor (VIF) 

DISGRI DISECO DISAMB DISSOC DISSUST 
Rentabilidade - - - - - 
Desempenho no mercado de capitais - 1,054 1,069 1,054 1,054 
Tamanho 1,195 1,259 1,259 1,259 1,259 
Endividamento - - - - - 
Efeito da atividade no meio ambiente - - 1,017 - - 
País 1,195 1,200 1,202 1,054 1,200 
Fonte: Elaborada pelo autor 

A multicolinearidade entre os dados apresentou-se aceitável, visto que os resultados 

encontrados na estatística VIF chegaram até, no máximo, o valor de 1,259 referentes às 

variáveis independentes nos modelos de regressão múltipla analisados. Logo, os níveis de 

multicolinearidade dos modelos são aceitáveis conforme regra prática adotada. 

5.4.3 Normalidade dos Resíduos 

A condição de normalidade dos resíduos não é necessária para a obtenção dos 

estimadores pelo método dos mínimos quadrados, mas sim para a definição de intervalos de 
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confiança e testes de significância. A falta de normalidade é uma indicação de que os 

estimadores são não tendenciosos.  

A Tabela 19 apresenta o resultado dos testes Kolmogorov-Smirnov que analisam a 

normalidade dos resíduos: 

Tabela 19 – Teste de Normalidade dos Resíduos 
Regressão Kolmogorov-Smirnov Conclusão 
DISGRI 0,878 Resíduos normais 
DISECON 0,191 Resíduos normais 
DISAMB 0,907 Resíduos normais 
DISSOC 0,680 Resíduos normais 
DISSUST 0,818 Resíduos normais 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O pressuposto da normalidade dos resíduos foi realizado por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, o qual avalia se os valores de uma amostra têm distribuição 

semelhante, e dessa forma se esses valores podem ser considerados como provenientes de 

uma mesma população que segue distribuição padrão (GUJARATI, 2006). Se o resultado do 

teste estatístico for superior ao valor crítico, ou seja, acima de 0,005, rejeita-se a hipótese nula 

de que os dados seguem a distribuição específica. Observou-se normalidade dos resíduos nas 

cinco regressões, visto que o p-valor de todas elas foram superior a 0,005, indicando que os 

resíduos seguem distribuição normal. 

5.4.4 Homocedasticidade 

O pressuposto da homocedasticidade (variância constante dos resíduos) foi avaliado 

por meio do Teste de Pesarán-Pesarán. A Tabela 20 apresenta as estatísticas obtidas através 

deste teste para as cinco regressões deste estudo: 

Tabela 20 – Teste de Homoscedasticidade 
Regressão Pesarán-Pesarán Conclusão 
DISGRI 0,172 Resíduos homoscedásticos 
DISECO 0,177 Resíduos homoscedásticos 
DISAMB 0,314 Resíduos homoscedásticos 
DISSOC 0,669 Resíduos homoscedásticos 
DISSUST 0,576 Resíduos homoscedásticos 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O teste de Pesarán-Pesarán detecta a presença de homoscedasticidade com base nos 

resultados da regressão em que a variável dependente é o valor dos quadrados dos resíduos e a 

variável independente é o valor estimado da variável dependente original. Se houver uma 

relação significante entre as variáveis, rejeita-se a hipótese nula de homoscedasticidade 

(COELHO; CUNHA, 2007). 
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Com base nos resultados, tal pressuposto foi aceito para todas as regressões, pois a 

estatística F do teste apresentou valores superiores ao valor crítico de 0,005, não apresentando 

significância. 

Realizados os testes dos pressupostos e seu atendimento, são apresentados os 

resultados das análises das regressões efetuadas no presente estudo. 

5.5 Análise dos Níveis de Disclosure e os Incentivos Econômicos  

Realizados os testes dos pressupostos das regressões, a seguir, são apresentados os 

resultados das análises de regressão múltipla pelo método MQO das cinco equações efetuadas 

no presente estudo. Vale ressaltar que a relação esperada no modelo crosssection, para o ano 

de 2010, é que quanto mais marcantes forem as características econômico-financeiras das 

empresas de capital aberto dos países do BRIC, maiores serão seus resultados referentes aos 

níveis de disclosure voluntário e aderência ao relatório GRI. 

Para fazer as análises dos cinco modelos de regressão foi utilizado o método Enter do 

software SPSS, versão 20. O método enter, trabalha com todas as variáveis, sem descartar 

nenhuma, até mesmo aquelas variáveis que foram reprovadas no teste de significância 

(PAULA, 2004).  

A análise dos modelos de regressão linear múltipla apresentou os resultados 

evidenciados na Tabela 21. 

Tabela 21 - Resultados dos modelos de regressão múltipla 

 
Regressão 1 

DISGRI 
Regressão 2 

DISECO 
Regressão 3 

DISAMB 
Regressão 4 

DISSOC 
Regressão 5 

DISSUST 
Rentabilidade 0,006 0,033 0,044 0,013 0,027 
Q de Tobin - 0,036* 0,048*** 0,047*** 0,036** 0,041*** 
Tamanho - 0,134*** 0,099** 0,102*** 0,108*** 0,105*** 
Endividamento - 0,074 - 0,082 - 0,144** - 0,045 - 0,087 
Impacto 0,036 0,028 0,164** 0,018 0,075 
País 1,706*** - 0,849*** - 1,036*** - 1,072*** - 1,033*** 
Observações 93 93 93 93 93 
R² 0,216 0,177 0,278 0,217 0,264 
R² ajustado 0,233 0,120 0,227 0,163 0,213 
F (2,29) 
(p-valor) 

5,339*** 3,090*** 5,514*** 3,977*** 5,152*** 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

A Tabela 21 apresenta os resultados estatísticos dos cinco modelos de regressão 

utilizados no estudo; os coeficientes das variáveis independentes, que medem o grau e o 

sentido da relação entre as variáveis; a quantidade de observações; os valores de R² e R² 
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ajustado, que evidenciam o grau de explicação do modelo de regressão; e a estatística F, que 

testa a significância dos modelos de regressão múltipla. 

O teste F apresentou-se significante, indicando que é possível fazer inferência acerca 

dos cinco modelos, tendo em vista que tal resultado sugere que a alteração em pelo menos 

uma das variáveis independentes reflete nas variáveis dependentes dos modelos (FÁVERO et 

al., 2009). Tal resultado é percebido a partir da significância dos modelos, que obtiveram p-

valor inferior ao nível de significância, considerado nesta pesquisa de 5%. O resultado deste 

teste indica que o modelo não é restrito, ou seja, é significante, com probabilidade de erro 

estatístico muito próximo a zero. 

5.5 Nível de Disclosure DISGRI (Aderência ao GRI) 

Analisando o Nível de Disclosure DISGRI, o qual considera como variável dependente 

o nível de aderência ao relatório GRI, percebe-se que apenas duas variáveis independentes 

apresentaram significância: Tamanho e País.  

De acordo com os resultados dos coeficientes da Tabela 21, é possível perceber que, 

no DISGRI, a variável Tamanho possui uma relação inversa com o nível de disclosure, 

enquanto a variável País influencia positivamente nesse nível. 

Ao processar o primeiro modelo de regressão, considerando apenas as variáveis 

significantes, obtém-se a seguinte equação: 

()*TUVg = −0,112 × 289H + 1,699	 × <8)*H(x) 

Quanto ao coeficiente de determinação (R² ajustado) da regressão DISGRI, pode-se 

inferir que 23,3% do nível de disclosure relativo à aderência do relatório GRI é explicado 

pelas variáveis Tamanho e IDH dos países. Além disso, o poder explicativo da regressão 

linear múltipla, neste modelo, é de 21,6%, representado pelo R² ajustado. 

Logo, conclui-se que as empresas de capital aberto pertencentes aos países do BRIC 

com maior IDH, representados pela Rússia (0,719) e Brasil (0,669), possuem um maior nível 

de aderência ao relatório GRI, do que o grupo de empresas pertencente aos países com 

menores IDH, China (0,663) e Índia (0,519). Enquanto empresas com menor porte, 

considerando sua Receita Líquida (variável Tamanho) no ano de 2010, tendem a ter um maior 

nível de aderência ao relatório GRI em comparação com as de maior porte. 

5.5.2 Nível de Disclosure Econômico - DISECO 

De acordo com a Tabela 21 verifica-se ainda os valores referentes ao modelo de 

regressão 2, DISECO, o qual possui como variável dependente o nível de disclosure voluntário 
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econômico, medido a partir dos indicadores da dimensão econômica do relatório GRI. O 

referido modelo obteve as seguintes variáveis significantes: Q de Tobin, Tamanho e País, 

tendo em vista que o p-valor destas variáveis foi inferior a 0,05. Adicionalmente, verifica-se 

que a relação é positiva entre o nível de disclosure voluntário econômico e as variáveis Q de 

Tobin e Tamanho, ao passo que apresenta uma relação inversa com o país. 

A partir do valor do R², pode-se afirmar que 17,70% do nível de disclosure voluntário 

econômico foram explicados pelo Q de Tobin, Tamanho e país. O valor do R² ajustado indica 

que o poder explicativo da regressão múltipla, neste modelo, é de 12%. 

O modelo de regressão é apresentado na equação xi. 

()*KXYg = 0,687 + 0,046 × 4256)1H + 0,099 × 289H − 0,829	 × <8)*H(xi) 

Logo, conclui-se que, com um modelo significante, a um nível de 5%, as empresas 

pertencentes aos países do BRIC com IDH (variável País) mais baixo divulgam mais 

informações relativas ao GRI, enquanto empresas com melhor desempenho no mercado de 

capitais (Q de Tobin) e de maior porte (variável Tamanho) tendem a praticar o disclosure de 

informações de forma mais intensa. 

5.5.3 Nível de Disclosure Ambiental - DISAMB 

Quanto ao terceiro modelo de regressão, DISAMB, que tem como variável dependente o 

nível de disclosure dos indicadores ambientais do relatório GRI, percebe-se que as variáveis 

que apresentaram significância, além da constante, foram Q de Tobin, Tamanho, 

Endividamento, Impacto e País; sendo tal relação de forma diversificada, tendo em vista que 

as variáveis Q de Tobin, Tamanho e Impacto possuem relação positiva com a variável 

dependente, enquanto as variáveis Endividamento e País refletem negativamente no nível de 

disclosure voluntário econômico. 

Este modelo 3, o mais robusto dentre os cinco do presente estudo, indica ainda que 

27,80% das alterações no referido nível são explicadas pelo desempenho das empresas no 

mercado de capitais (Q de Tobin), Tamanho, Endividamento, Impacto e País. A qualidade do 

modelo, ou seja, o poder explicativo do mesmo foi de 22,70%. 

A equação xiri apresenta a representação matemática do modelo 3. 

()*P[\g = 0,794 + 0,048 × 4256)1H + 0,102 × 289H − 0,132 × 01(H + 0,155 × )9<8=H −
1,052 × <8)*H(xiri) 

Dessa forma, percebe-se que, com um nível de significância de 5%, o nível de 

disclosure voluntário ambiental é maior nas empresas com melhor desempenho no mercado 

de capitais, com maior porte e com atividade operacional de impacto ao meio ambiente, em 
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contraponto, as empresas com maior endividamento e de países com IDH mais alto possuem 

menor nível de disclosure voluntário ambiental. 

5.5.4 Nível de Disclosure Social - DISSOC 

Conforme dados da Tabela 21, percebe-se que no modelo 4, o qual possui como 

variável dependente o nível de disclosure voluntário social, as variáveis Constante, Q de 

Tobin, Tamanho e País foram significantes, pois apresentaram p-valores inferiores a 5%. Vale 

ressaltar que tal relação ocorre de forma positiva com as variáveis Q de Tobin e Tamanho e 

negativa com a variável País. 

A partir do coeficiente de determinação (R²) infere-se que 21,70% do referido nível é 

explicado pelas variáveis significantes. Além disso, o poder explicativo da regressão múltipla, 

neste modelo, é de 16,30%, representado pelo R² ajustado. 

O modelo obtido é apresentado na equação chiei. 

()*]YXg = 0,804 + 0,034 × 4256)1H + 0,109 × 289H − 1,058	 × <8)*H(xiii) 

O resultado desta regressão indica que o melhor desempenho no mercado de capitais 

(variável Q de Tobin) e o maior porte das empresas (variável Tamanho) podem influenciar no 

nível de disclosure voluntário social. Enquanto que, empresas de países com IDH mais altos 

possuem menor nível de disclosure. 

5.5.5 Nível de Disclosure Sustentável - DISSUST 

Finalmente, no modelo de regressão 5 relativo ao nível de disclosure voluntário 

sustentável, que consolida as dimensões econômica, ambiental e social, identificou-se 

significância nas variáveis Q de Tobin, Tamanho e País. Destaca-se que o Q de Tobin e o 

Tamanho mostram relação positiva e o País apresenta relação inversa ao referido nível de 

disclosure. 

Por meio da Tabela 21, é possível perceber ainda a qualidade do modelo, que é de 

21,30%. Além disso, observa-se que 26,40% do nível de disclosure voluntário sustentável é 

explicado pelo Q de Tobin, Tamanho e País. 

O modelo significante pode ser apresentado matematicamente por meio da equação 

xiv. 

()*]^]Rg = 0,737 + 0,040 × 4256)1H + 0,106 × 289H − 0,999	 × <8)*H(xvi) 

Logo, verifica-se que o modelo de regressão 5 a um nível de significância de 5%, 

indica que as empresas pertencentes aos países do BRIC com maior IDH (variável País) 

divulgam menos informações relativas ao GRI, enquanto empresas com maior porte 



92 
 

(Tamanho) e que possuem melhor desempenho no mercado de capitais (Q de Tobin) tendem a 

praticar o disclosure de informações de forma mais intensa. 

A partir dos dados coletados, dos resultados obtidos e dos modelos de regressão 

múltipla estimados, pode-se inferir que o comportamento do modelo 1 se opôs aos demais 

modelos, tendo em vista que estes constataram relação positiva entre seus respectivos níveis 

de disclosure voluntário e a variável Tamanho, e relação negativa com a variável País, o 

oposto do que foi observado no disclosure medido pela nota de aderência ao relatório GRI. 

Além disso, o modelo 1 não apresentou significância a um nível de 5% da variável Q de 

Tobin, enquanto os demais modelos mostraram que tal variável impacta positivamente o nível 

de disclosure voluntário. 

5.6 Análise das Hipóteses do Estudo 

Por meio dos coeficientes estimados pela regressão para os modelos, pode-se avaliar a 

relação existente entre os cinco níveis de disclosure voluntário (variáveis dependentes) e cada 

um dos seus potenciais fatores explicativos (variáveis independentes).Essa relação pode ser 

positiva ou negativa, o que indica se uma variação nos fatores explicativos é acompanhada 

por uma variação nos níveis de disclosure no mesmo sentido ou em sentido oposto. A análise 

permite que as hipóteses de pesquisa construídas sejam aceitas ou rejeitadas. 

O Quadro 11 mostra o sinal das relações esperadas e observadas entre as variáveis 

dependentes e independentes. O sinal “+” indica uma relação positiva, o sinal “–”indica uma 

relação negativa e o “NS” indica uma relação estatisticamente não significante. 

Quadro 11 – Relações Esperadas e Observadas das Hipóteses 

Hipótese 
Características 

econômico-
financeiras 

Relação 
esperada 

Relação observada 

DISGRI DISECO DISAMB DISSOC DISSUST 

H1 Rentabilidade + NS NS NS NS NS 

H2 
Desempenho no 
mercado de capitais 

+ NS + + + + 

H3 Tamanho + - + + + + 
H4 Endividamento + NS NS - NS NS 

H5 
Efeito da atividade 
no meio ambiente 

+ NS NS + NS NS 

H6 País + + - - - - 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados estatísticos mostram que as análises precisam ser feitas com cautela. Os 

resultados indicam que as características econômico-financeiras aqui analisadas não 

representam em sua totalidade fatores determinantes do nível de disclosure voluntário das 

empresas da amostra. 
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A variável Rentabilidade, representada pelo ROE das empresas, não revelou uma 

relação estatisticamente significante em nenhum dos cinco níveis de disclosure voluntário, 

diferentemente dos resultados encontrados nos estudos de Yamamoto, Distadio e Fernandes 

(2007), Albers e Günther (2010) e Dragomir (2010), os quais encontraram uma relação 

positiva entre o disclosure e a rentabilidade, justificando o incentivo de que empresas mais 

rentáveis tendem a divulgar mais informações com o objetivo de se diferenciar de empresas 

menos rentáveis e reduzir assim seu risco reputacional. 

A primeira hipótese operacional deste estudo de que empresas com maior 

rentabilidade possuem um maior nível de disclosure voluntário sob o enfoque da 

sustentabilidade foi rejeitada. Uma possível explicação para esse resultado é que empresas 

rentáveis já se diferenciam dos seus concorrentes no mercado de capitais com indicadores 

financeiros positivos, não necessitando de informações adicionais para seus investidores, 

tendo em vista que a rentabilidade da empresa expressa o seu desenvolvimento quanto à 

remuneração a partir dos investimentos efetuados.  

A relação entre o desempenho no mercado de capitais (variável Q de Tobin) e o 

disclosure voluntário apresentou neste trabalho significância estatística para quatro dos cinco 

níveis de disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade (disclosure econômico, 

disclosure ambiental, disclosure social e disclosure sustentável), já para o nível de disclosure 

considerando o nível de aderência ao relatório GRI, a variável desempenho no mercado de 

capitais não apresentou relação estatística significante. 

Os resultados encontrados neste estudo corroboram com os de Silveira et al (2007), 

Prado et al (2009) e Murcia (2009), os quais encontraram relação positiva entre o desempenho 

no mercado de capitais e o disclosure, confirmando a hipótese de que um bom desempenho 

no mercado de capitais afeta positivamente o disclosure voluntário, interpretando a 

responsabilidade das empresas em prover seus usuários de informações voluntárias como 

sendo uma dimensão da governança corporativa.. 

Dessa forma, pode-se dizer que a segunda hipótese operacional desta pesquisa, de que 

empresas com melhor desempenho no mercado de capitais possuem um maior nível de 

disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade foi aceita. 

A variável Tamanho apresentou significância estatística nos cinco níveis de 

disclosure, apresentando relação negativa para o nível de aderência ao relatório GRI, 

indicando que empresas maiores têm menores notas de aderência ao GRI, e apresentando 
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relação positiva nos demais níveis de disclosure, indicando que empresas maiores possuem 

maiores níveis de disclosure econômico, ambiental, social e sustentável. 

Os resultados desta pesquisa corroboram com os resultados de Reverte (2009), Prado 

et al (2009), Gamerschlag, Möller e Verbeeten (2010) e Batres, Miller e Pisani (2010). Tais 

estudos encontraram relação estatisticamente positiva entre o nível de disclosure e o tamanho 

da empresa, justificando o incentivo econômico pelo fato de que empresas maiores tendem a 

ter mais organização no seu gerenciamento e na sua operacionalização e, consequentemente, 

ter profissionais bem qualificados, possibilitando-as produzir informação com mais qualidade.  

Portanto, a terceira hipótese deste estudo foi aceita, considerando que empresas com 

maior receita líquida (variável Tamanho) possuem um maior nível de disclosure voluntário 

sob o enfoque da sustentabilidade. Uma possível explicação para este resultado é que tais 

empresas possuem vários clientes, operações bancárias, fornecedores, analistas e uma 

diversidade maior de stakeholders, gerando assim, uma maior necessidade de divulgar mais 

informações. 

Quanto ao endividamento, os resultados obtidos rejeitaram a hipótese de que empresas 

com maior endividamento possuem um maior nível de disclosure voluntário sob o enfoque da 

sustentabilidade, tendo em vista que esta variável apresentou relação negativa com o nível de 

disclosure ambiental e não apresentou uma relação estatisticamente significante para os 

demais níveis de disclosure analisados. 

Os resultados deste estudo divergem dos resultados encontrados nos estudos de 

Depoers (2000), Reverte (2009), Dragomir (2010), Albers e Günther (2010), os quais 

evidenciaram que empresas com maior grau de endividamento tendem a apresentar maior 

nível de disclosure dado que necessitam fornecer maiores informações a seus acionistas e 

credores para minimizar o problema de monitoramento entre as partes relacionadas. Uma 

possível justificativa para essa divergência é a de que os principais stakeholders mais 

interessados na solvência da empresa, acionistas e credores, não tenham tanta necessidade de 

informações sob o enfoque da sustentabilidade voltadas à questão ambiental, já que estes 

estariam mais interessados em informações adicionais sob o enfoque econômico. 

Assim como o grau de endividamento, a variável efeito da atividade no meio ambiente 

(Impacto) também apresentou relação estatisticamente significativa apenas no nível de 

disclosure ambiental, obtendo-se a relação esperada deste estudo, na qual empresas com 

atividade operacional de maior impacto ambiental possuem um maior nível de disclosure 
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voluntário sob o enfoque da sustentabilidade. Assim, a quinta hipótese operacional também 

foi rejeitada. 

Os resultados aqui alcançados corroboram em parte com os resultados obtidos nos 

estudos de Reverte (2009), Murcia (2009), Albers e Günther (2010) e Ciofi (2010), os quais 

constataram que empresas com atividade operacional de maior impacto ambiental possuem 

maior disclosure voluntário; contudo o presente estudo identificou essa relação apenas para o 

disclosure ambiental. Uma possível justificativa é que empresas que atuam em setores de 

maior impacto ambiental têm que realizar um esforço maior para fazer uma conciliação entre 

o resultado operacional e a preservação do meio ambiente, sofrendo maior pressão dos 

stakeholders em comparação com as empresas com atividade operacional de menor impacto 

ambiental. Essa postura afetaria potencialmente apenas as práticas de divulgação voluntária 

de informações ambientais, não influenciando o disclosure de informações econômicas, 

sociais e consequentemente sustentáveis. 

Ainda de acordo com os resultados apresentados no Quadro 11, observa-se que a 

variável País, representado pelo IDH, apresentou significância estatística para os cinco níveis 

de disclosure voluntário, contudo apenas no nível de aderência ao relatório GRI essa relação é 

positiva, para os demais níveis de disclosure essa relação apresenta resultado negativo. 

Dessa forma, a sexta hipótese operacional deste estudo também foi rejeitada, tendo em 

vista que o resultado esperado era que empresas de países mais desenvolvidos possuíssem um 

maior nível de disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade e os resultados 

apresentaram uma relação inversamente proporcional. 

Os resultados desta pesquisa corroboram com os resultados dos estudos de Nossa e 

Carvalho (2003), Lima (2009), Reverte (2009) e Albers e Günther (2010), os quais 

identificaram o grau de desenvolvimento do país como potencial fator explicativo do nível de 

disclosure. 

De forma geral, a partir dos resultados coletados e compilados e através da análise dos 

cinco modelos de regressão linear múltipla estimados, pode-se inferir que o nível de 

disclosure voluntário de informações voltadas à sustentabilidade pode estar associado com a 

pré-existência de incentivos econômicos, o que permite a aceitação da hipótese geral deste 

estudo, na qual a divulgação voluntária de informações sob o enfoque da sustentabilidade está 

relacionada com as características econômico-financeiras das empresas. 
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Os resultados revelaram que o desempenho no mercado de capitais e o tamanho 

afetaram positivamente o nível de disclosure investigado. Assim, empresas maiores e com 

alto desempenho no mercado de capitais apresentaram maior contribuição para aumento do 

nível de disclosure estudado. Já a variável País, afetou negativamente o nível de disclosure, 

indicando que empresas sediadas em países com IDH mais elevados, são potencialmente 

menos transparentes quanto à divulgação de informações voluntárias e as características 

econômico-financeira rentabilidade, endividamento e efeito da atividade no meio ambiente 

não apresentaram influência no nível de adequação de divulgação voluntária sob o enfoque da 

sustentabilidade de acordo com as diretrizes do relatório GRI. 
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6. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve o objetivo geral de investigar a relação entre as 

características econômico-financeira e o disclosure voluntário das empresas dos países de 

economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC), em conformidade com as 

diretrizes do modelo do relatório de sustentabilidade da Global Reporting Initiative. Para 

tanto, foram analisados os relatórios de sustentabilidade do ano de 2010, publicados em 2011, 

de 93 empresas de capital aberto dos países componentes do BRIC, elaborados nos padrões da 

GRI. 

Essa análise compreendeu a verificação dos indicadores essenciais e adicionais das 

dimensões econômico, ambiental e social do relatório GRI, possibilitando a criação de 5 

níveis de disclosure, segmentados em: nível de aderência ao GRI, disclosure econômico, 

disclosure ambiental, disclosure social e disclosure sustentável. 

Os potenciais fatores explicativos destes níveis de disclosure levaram em conta as 

características econômico-financeiras das empresas, consideradas neste estudo e representadas 

como segue: i) rentabilidade, medida pelo ROE; ii) desempenho no mercado de capitais, 

representado pelo Q de Tobin; iii) porte da empresa ou tamanho, representado pela receita 

líquida; iv) grau de endividamento, medido pela relação entre o passivo exigível e o ativo 

total das empresas; v) impacto ou efeito da atividade no meio ambiente; e vi) índice de 

desenvolvimento (IDH) do país sede das empresas da amostra. 

As medidas estatísticas possibilitaram uma análise geral do nível de disclosure 

voluntário em relação às características econômico-financeiras das empresas de capital aberto 

dos países do BRIC, revelando que o nível de disclosure pode estar associado com a pré-

existência de incentivos econômicos. Dessa forma, pode-se afirmar que a hipótese do presente 

estudo de que a divulgação voluntária de informações sob o enfoque da sustentabilidade está 

relacionada com as características econômico-financeiras das empresas foi aceita, tendo em 

vista que as características econômico-financeiras aqui analisadas representam, mesmo não 

sendo em sua totalidade, fatores determinantes do nível de disclosure voluntário das empresas 

da amostra. 

O desempenho no mercado de capitais e o tamanho afetaram positivamente o nível de 

disclosure. Portanto, pode-se inferir que empresas maiores e com alto desempenho no 

mercado de capitais são potencialmente mais transparentes quanto ao disclosure da 

sustentabilidade. Já a variável País, afetou negativamente o nível de disclosure, indicando que 
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empresas sediadas em países com IDH mais elevados possuem uma menor contribuição para 

a divulgação voluntária sob o enfoque da sustentabilidade de acordo com as diretrizes do 

relatório GRI. As características econômico-financeira rentabilidade, endividamento e efeito 

da atividade no meio ambiente não apresentaram influência ao disclosure estudado. 

Contudo, não se pode generalizar tal estudo e inferir que se, por exemplo, uma 

empresa tiver alto desempenho no mercado de capitais e se for de grande porte, esta será uma 

empresa que garantirá um alto nível de disclosure de informações voluntárias sob o enfoque 

da sustentabilidade. Os resultados do presente estudo foram obtidos a partir das informações 

das empresas de capital aberto dos países de economia emergente (BRIC) que publicaram 

seus relatórios de sustentabilidade de acordo com o modelo G3 da GRI no ano de 2011, 

referente ao ano base de 2010. Pode-se afirmar que uma das principais contribuições da 

pesquisa foi a análise realizada numa amostra considerando empresas de países diferentes, 

mas com o mesmo padrão econômico: países do grupo de economias emergentes, Brasil, 

Rússia, Índia e China (BRIC), contribuindo desta forma para a ampliação do estudo sobre 

disclosure, ainda escasso em economias emergentes e subdesenvolvidas, já que a maioria dos 

estudos sobre o tema geralmente tem como amostra mercados financeiros mais 

desenvolvidos, como o dos Estados Unidos e de países europeus. 

Este aspecto permitiu um refinamento do estudo quanto às características econômico-

financeiras escolhidas, principalmente quanto ao fator IDH do país sede das empresas da 

amostra, que apresentou um resultado de influência contrário ao esperado, indicando que 

empresas sediadas em países com IDH mais elevado possuem menor nível de disclosure. 

Apesar dos países que compõem o BRIC serem classificados como economias 

emergentes, por possuírem um cenário econômico caracterizado pela conquista da 

estabilidade macroeconômica, baixos níveis de inflação, controle dos gastos públicos, regimes 

de taxas de câmbio flutuante e abertura para capital estrangeiro, percebe-se ainda grandes 

diferenças entre a economia destes países. 

O Brasil possui a segunda maior bolsa de valores do mundo em valor de mercado, a 

BM&FBovespa (R$ 30,4 bilhões, em 2010). Já a Rússia se destaca dentre as economias 

emergentes com o mercado de ações mais rentável, contudo também como o mais confuso, o 

que estimula a especulação, e ao mesmo tempo que atrai investidores privados com índices e 

coeficientes altos, por outro, afugentando-os por ser um mercado distante e ainda pequeno. 
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A Índia, apesar de possuir a maior quantidade de empresas associadas à bolsa de 

valores dentre os países emergentes e a bolsa de valores mais antiga da Ásia, possui um 

mercado financeiro com pouca expressividade, enquanto a China se destaca por, nos últimos 

anos, possuir o maior mercado de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) do mundo. 

Quanto a adoção dos padrões contábeis internacionais de reconhecimento, mensuração 

e evidenciação, o Brasil e a Rússia já possuíam para o ano de 2010 suas regulamentações de 

elaboração das demonstrações contábeis alinhadas com as diretrizes internacionais do IASB e 

IFRS. Contudo a Índia e a China ainda estavam em processo de implementação para o 

período analisado. 

As empresas brasileiras se destacaram quanto a publicação de relatório de 

sustentabilidade, sendo o Brasil o líder do ranking mundial em adesão de novas empresas 

junto a GRI. Já as empresas dos demais países emergentes pesquisados apresentam baixo 

índice de adesão e publicação ao relatório GRI. 

Por meio da estatística descritiva foi possível analisar individualmente os níveis de 

disclosure por país. Desta forma pode-se verificar que as empresas russas apresentaram os 

piores resultados nos cinco níveis de disclosure analisados, enquanto as empresas indianas 

tiveram os melhores desempenhos. Já as empresas brasileiras e chinesas apresentaram 

resultados medianos, contudo a China se destaca com o maior nível de aderência ao relatório 

GRI e o menor nível de disclosure ambiental. Ressalta-se ainda a elaboração do ranking de 

níveis de disclosure das 93 empresas analisadas: apenas cinco empresas (quatro brasileiras e 

uma indiana) atingiram o nível máximo de disclosure, evidenciando os 49 indicadores 

essenciais e 30 indicadores adicionais do relatório GRI, totalizando 79 indicadores, ou seja, 

100% de divulgação. As empresas chinesas e russas obtiveram classificações medianas, 

enquanto a última posição no ranking foi ocupada por uma empresa do Brasil. 

Apesar de não ser objeto do estudo, cabe destacar que foi observada a utilização 

excessiva de recursos visuais e estéticos em alguns relatórios de sustentabilidade analisados, 

em detrimento do conteúdo informativo, o que diverge do objetivo de eficácia da 

evidenciação contábil (provisão de informações úteis para subsidiar decisões). 

Conclui-se também que o estabelecimento de padrões de disclosure pelos órgãos 

reguladores e supervisores de cada país e uma legislação internacional que trate da divulgação 

de informações sob o enfoque da sustentabilidade seria fundamental para assegurar o 

cumprimento das recomendações dos princípios da sustentabilidade por parte das empresas 
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aos seus stakeholders, além de possibilitar meios de comparação quanto ao nível de 

disclosure das entidades com relação às suas práticas e postura sustentável.  

Considerando a pesquisa desenvolvida e os resultados alcançados, recomenda-se para 

trabalhos futuros a análise do nível de disclosure comparando empresas de países emergentes 

com empresas de países desenvolvidos. Outra possibilidade de pesquisa nesse campo de 

estudo consiste em agregar, além de variáveis econômicas e financeiras das empresas, fatores 

culturais e institucionais dos países envolvidos. 
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APÊNDICE A – Empresas da amostra 

Ordem Empresa País Setor 
01 Celulose Irani Brasil Papel e Celulose 
02 Fibria Brasil Papel e Celulose 
03 Natura Cosmeticos Brasil Produtos domésticos e pessoais 
04 Petrobras Brasil Energia 
05 Itau Unibanco Brasil Serviços Financeiros 
06 Vale Brasil Mineração 
07 CEMIG Brasil Energia 
08 Coelce Brasil Energia 
09 Banco Santander Brasil Brasil Serviços Financeiros 
10 Eternit Brasil Material de Construção 
11 Light Brasil Energia 
12 Ampla Brasil Energia 
13 COPEL Brasil Energia 
14 Suzano Papel e Celulose Brasil Papel e Celulose 
15 TIM Participações Brasil Telecomunicação 
16 Banco do Brasil Brasil Serviços Financeiros 
17 Grupo CPFL Energia Brasil Energia 
18 Banco Itaú Holding Financeira Brasil Serviços Financeiros 
19 Randon Brasil Automotivo 
20 EcoRodovias Brasil Serviços 
21 

AmBev Brasil 
Produtos Alimentícios e 
Bebidas 

22 Telefonica Brazil Brasil Telecomunicação 
23 Banco Bradesco Brasil Serviços Financeiros 
24 Comgas Brasil Energia 
25 Tractebel Energia Brasil Energia 
26 SulAmerica Brasil Serviços Financeiros 
27 Souza Cruz (British American Tobacco) Brasil Tabaco 
28 Embraer Brasil Aviação 
29 Whirlpool Corporation Brasil Conglomerados 
30 AES Electropaulo Brasil Energia 
31 Elektro Brasil Energia 
32 Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras) Brasil Energia 
33 Sabesp Brasil Água e Saneamento 
34 ArcelorMittal Brasil Brasil Siderurgia e Metalurgia 
35 

Brasil Foods Brasil 
Produtos Alimentícios e 
Bebidas 

36 Coelba Brasil Energia 
37 AES Tietê Brasil Energia 
38 Rede Empresas de Energia Elétrica Brasil Energia 
39 Celpe Brasil Energia 
40 BicBanco Brasil Serviços Financeiros 
41 Redecard Brasil Serviços Financeiros 
42 COSERN  Brasil Energia 
43 Even Construtora e Incorporadora Brasil Construção 
44 CESP Brasil Energia 
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Ordem Empresa País Setor 
45 Cosan Brasil Serviços 
46 Rossi Residencial Brasil Construção 
47 CCR Brasil Logística 
48 Braskem Brasil Produtos domésticos e pessoais 
49 Indústria Romi Brasil Tecnologia de Hardware 
50 Itaúsa Brasil Conglomerados 
51 Duratex Brasil Papel e Celulose 
52 BM&FBOVESPA Brasil Serviços 
53 Anhanguera Educacional Brasil Universidades 
54 Tecnisa Construtora e Incorporadora Brasil Construção 
55 Mendes Junior Brasil Construção 
56 Caixa Seguros Brasil Serviços Financeiros 
57 Baoshan Iron & Steel China Siderurgia e Metalurgia 
58 Fosun Pharmaceutical China Produtos de Saúde 
59 China Huaneng Group China Energia 
60 China National Offshore Oil Corporation China Energia 
61 Sinochem China Químico 
62 China Coal China Mineração 
63 China Mobile China Telecomunicação 
64 Petrochina China Químico 
65 China Merchants Bank China Serviços Financeiros 
66 Huawei Technologies China Tecnologia de Hardware 
67 

Tsingtao Brewery China 
Produtos Alimentícios e 
Bebidas 

68 Bank of China China Serviços Financeiros 
69 Hong Kong Aircraft Engineering Company  China Aviação 
70 Lenovo China Informática 
71 Jubilant Life Sciences Ltd Índia Químico 
72 Tata Consultancy Services Índia Informática 
73 Reliance Industries Limited Índia Conglomerados 
74 Índian Oil Índia Energia 
75 JSW Índia Conglomerados 
76 Larsen & Toubro Índia Conglomerados 
77 Sesa Goa Índia Mineração 
78 Wipro Ltd Índia Informática 
79 Maruti-Suzuki Índia Automotivo 
80 BPCL Índia Energia 
81 Infosys Technologies Índia Índia Informática 
82 Tata Motors Índia Automotivo 
83 Jain Irrigation Systems Índia Agriculture 
84 Sterlite Industries Índia Mineração 
85 Shree Cement Índia Material de Construção 
86 ITC Índia Conglomerados 
87 Oil and Natural Gas Corporation Índia Energia 
88 FC URALSIB Rússia Serviços Financeiros 
89 Gazprom Rússia Energia 
90 Rosneft Rússia Energia 
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91 OJSC MMC Norilsk Nickel Rússia Mineração 
92 Novolipetsk Steel Rússia Siderurgia e Metalurgia 
93 Vnesheconombank Rússia Serviços Financeiros 

 


