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RESUMO 

A divulgação de informações relativas ao gerenciamento de risco é um elemento crucial para 

manter o nível de transparência junto aos investidores, os quais buscam avaliar os ricos 

associados às empresas de capital aberto. No Brasil, como forma de aperfeiçoamento da 

divulgação da política de gerenciamento de riscos e controles internos, a Instrução CVM nº 

586/17 instituiu a obrigatoriedade da divulgação dos mecanismos e procedimentos internos de 

integridade. Tal evidenciação é promovida pelo conselho de administração, a partir da condução 

do processo de implantação de um sistema de controle interno efetivo. Ademais, escândalos 

corporativos internacionais e nacionais têm aumentado a demanda das empresas por aprimorar 

sua política de governança corporativa e divulgar informações mais claras quanto ao seu 

gerenciamento de risco, sinalizando o posicionamento da empresa quanto a superar, reduzir e 

eliminar riscos existentes. Nesse contexto, o estudo busca analisar a relação entre o nível de 

governança corporativa e o nível de disclosure de gerenciamento de risco nas companhias 

brasileiras listadas na B3, no período de 2016-2018 (antes e após a Instrução CVM nº 586/17).  

Para isso, o trabalho também averígua o grau de cumprimento das informações da categoria 

“política de gerenciamento de riscos e controles internos” requeridas pela Instrução CVM nº 

586/17. A amostra compreende 88 empresas, perfazendo um total de 264 observações. Para 

calcular o nível de disclosure, aplicou-se um checklist nos Formulários de Referência das 

empresas para mensurar o seu grau de adesão à informação requerida pela Instrução CVM nº 

586/17. Para refletir diferenças de rigor no julgamento do pesquisador na verificação do 

atendimento da empresa aos requisitos de divulgação, foram mensurados dois índices de 

disclosure, um rigoroso e outro tolerante. Para a analisar a variável governança corporativa, 

foram utilizadas informações da base CSRHub, categoria governança corporativa, e suas 

subcategorias: conselho de administração, ética da liderança e transparência e relatórios. A 

análise do impacto da Instrução CVM nº 586/17 no nível de disclosure de risco foi realizada 

pelo Teste Z de comparação de proporções. A análise da relação entre o nível de governança 

da empresa e seu nível de disclosure de risco foi efetuada mediante regressões pooled OLS. Os 

resultados apontaram que o nível de governança corporativa influencia positivamente o nível 

de disclosure de gerenciamento de risco, seja este medido pelo índice de disclosure rigoroso ou 

pelo índice tolerante. Dessa forma, os resultados sugerem que à medida que as empresas 

avançam em termos de governança corporativa, maior tende a ser sua preocupação em manter 

um nível elevado de transparência quanto ao seu gerenciamento de risco, uma vez que isso 

reduz os conflitos de agência entre insiders e outsiders, ao permitir um maior conhecimento da 

extensão dos riscos que envolvem a empresa e de como a empresa os gerencia. Os resultados 

também indicaram que o nível de disclosure de gerenciamento de risco é, em geral, elevado, e 

que embora Instrução CVM nº 586/17 tenha contribuído para uma maior evidenciação de 

gerenciamento de risco, favorecendo o disclosure, não impactou no nível de divulgação dos 

itens que já eram obrigatórios anteriormente à instrução. 

 

Palavras-chave: Disclosure; Gerenciamento de Risco; Governança Corporativa. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The disclosure of information related to risk management is a crucial element to maintain the 

level of transparency with investors, who seek to assess the wealthy associated with publicly 

traded companies. In Brazil, as a way of improving the disclosure of the risk management policy 

and internal controls, CVM Instruction nº 586/17 instituted the mandatory disclosure of internal 

integrity mechanisms and procedures. Such disclosure is promoted by the board of directors, 

based on the conduct of the process of implementing an effective internal control system. In 

addition, international and national corporate scandals have increased the demand for 

companies to improve their corporate governance policy and disseminate clearer information 

regarding their risk management, signaling the company's position on overcoming, reducing 

and eliminating existing risks. In this context, the study seeks to analyze the relationship 

between the level of corporate governance and the level of risk management disclosure in 

brazilian companies listed on B3, in the period 2016-2018 (before and after CVM Instruction 

nº 586/17). For this purpose, the work also verifies the degree of compliance with the 

information in the category "risk management policy and internal controls" required by CVM 

Instruction nº 586/17. The sample comprises 88 companies, making a total of 264 observations. 

To calculate the level of disclosure, a checklist was applied on the Companies' Reference Forms 

to measure their degree of adherence to the information required by CVM Instruction nº 586/17. 

To reflect differences in rigor in the researcher's judgment in verifying the company's 

compliance with disclosure requirements, two disclosure indexes were measured, one rigorous 

and the other tolerant. To analyze the corporate governance variable, information from the 

CSRHub database, corporate governance category, and its subcategories were used: board of 

directors, leadership ethics and transparency and reports. The analysis of the impact of CVM 

Instruction nº 586/17 on the level of risk disclosure was carried out by the Z Test of comparison 

of proportions. The analysis of the relationship between the company's level of governance and 

its level of risk disclosure was carried out using pooled OLS regressions. The results showed 

that the level of corporate governance positively influences the level of risk management 

disclosure, whether measured by the strict disclosure index or the tolerant index. Thus, the 

results suggest that as companies move forward in terms of corporate governance, greater 

tendency to be concerned with maintaining a high level of transparency regarding their risk 

management, as this reduces agency conflicts between insiders and outsiders, by allowing 

greater knowledge of the extent of the risks that involve the company and how the company 

manages them. The results also indicated that the level of risk management disclosure is, in 

general, high, and that although CVM Instruction nº 586/17 has contributed to greater risk 

management disclosure, favoring disclosure, it did not impact the level of disclosure. of items 

that were already mandatory prior to the instruction. 

 

Keywords: Disclosure; Risk Management; Corporate Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Frente ao desenvolvimento e sofisticação do mercado de capitais, as organizações 

necessitam, em caráter cada vez mais urgente, manter um nível considerável de transparência 

com seus stakeholders, a partir da divulgação de informações relevantes sobre sua posição 

patrimonial e financeira, seja atual ou baseada em perspectivas futuras (BRANDÃO et al., 

2013), buscando, dessa forma, aumentar sua credibilidade diante do mercado (FORTE et al., 

2015). 

Nesse sentido, o disclosure apresenta-se como instrumento de transparência das 

companhias, por ser compreendido como forma de evidenciação de informações de caráter 

relevante para o mercado de ações, podendo influenciar o comportamento dos usuários das 

informações em relação ao risco que a empresa oferece (CRUZ; LIMA, 2010). Segundo Elzahar 

e Hussaney (2012), na busca por satisfazer as necessidades dos usuários da informação contábil, 

e diversificar a carteira de clientes, as entidades tendem a divulgar mais informações sobre os 

riscos aos quais estão expostas. 

Os riscos nas organizações são possíveis eventos que possam ocasionar ganhos ou 

perdas, comprometendo o alcance dos objetivos da empresa (MOELLER, 2011). Desse modo, 

o gerenciamento adequado dos riscos torna-se necessário, por contribuir com o atingimento das 

metas empresariais, à medida que lida com ameaças iminentes advindas do ambiente 

organizacional (MURRAY-WEBSTER, 2010). 

Dessa forma, o gerenciamento de risco representa uma forma de gestão de fatos adversos 

à estratégia das empresas, e comunicá-lo ao mercado é fundamental para auxiliar no processo 

decisório dos diferentes usuários dessa informação (BEUREN; DALLABONA; DANI, 2011; 

PRADO et al., 2014). Desta maneira, a necessidade por divulgação de informações relativas ao 

gerenciamento de risco configurou-se como elemento crucial para manter o nível de 

transparência junto aos investidores, estabelecendo uma maior confiança entre estes e a 

organização (ABRAHAM.; COX, 2007; ABDULLAH et al., 2015).  

Miihkinen (2013) fornece evidências de que o disclosure de gerenciamento de risco atua 

como minimizador da assimetria de informações, uma vez que quando a empresa sinalizada 

para o mercado de ações, através de relatórios, os investidores também passam a conhecer a 

extensão dos riscos que envolvem a entidade. Essa credibilidade pode contribuir para a redução 

do custo de capital próprio, reduzindo a incerteza do investidor e, consequentemente, o prêmio 

de risco exigido pela empresa, ou seja, a rentabilidade excedente de um investimento com risco 

em relação a um investimento considerado seguro (SEMPER; BELTRÁN, 2014). Pode também 
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contribuir para reduzir o custo de capital de terceiros, já que financiadores estão cada vez mais 

atentos e criteriosos, pois ao constatarem o risco, há uma tendência por elevar o custo dos 

empréstimos concedidos (PASSOS et al., 2017). 

Nessa perspectiva, é possível identificar uma série de estudos que avaliam o disclosure 

de gerenciamento de risco (YONG, CHARMERS, FAFF, 2005; SUBRAMANIAM, 

MCNAUS, ZHANG, 2009; ASONGU, 2013; ENSLIN; BRAWER; VILJOEN, 2015; 

HASHIM, KOON, 2017; ARDIANTO; RIVANDI, 2018). 

No Brasil, a preocupação com a divulgação de gerenciamento de risco é refletida na 

Instrução CVM nª 586/17, a qual institui, a partir de 2018, a obrigatoriedade da evidenciação 

de informações acerca dos mecanismos e procedimentos adotados para prevenir, detectar e 

sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira, pelas companhias brasileiras de capital aberto por meio do Formulário 

de Referência. A Instrução CVM nº 586/17 trouxe o aprimoramento da divulgação de 

gerenciamento de risco, abordando questões chaves de governança corporativa, dentre elas, o 

aperfeiçoamento dos controles internos (PWC, 2017).  

 Beuren, Dallabona e Dani (2011) salientam que a divulgação de informações relativas 

ao gerenciamento de risco requer o entendimento e implantação de um sistema de controle 

interno, de maneira que a condução de tal processo demanda uma estrutura de governança 

corporativa capaz de garantir a transparência da entidade, no tocante ao gerenciamento de seus 

riscos.  

No mesmo sentido, Elshadidy e Neri (2014) afirmam que, dentre as atribuições da 

governança corporativa, esta desempenha papel relevante na divulgação de informações 

relativas à política de gerenciamento de risco, tornando as companhias mais transparentes, ao 

passo que mitiga a assimetria de informações. Isto posto, a governança corporativa pode 

auxiliar na sinalização deste tipo de informação para o mercado de capitais, possibilitando um 

maior monitoramento das atividades da organização que, por sua vez, permite avaliar a 

condução dos negócios e manter a simetria informacional entre diferentes públicos, 

intensificando o disclosure (SOUZA; MURCIA; MARCON, 2011).  

Sob os preceitos da Teoria da Divulgação, os mecanismos de governança corporativa 

assumem papel relevante na busca pela transparência das empresas, pregando a 

disponibilização de informações de caráter compulsório e potencializando assim, o disclosure 

(DANTAS et al. 2005; ANGONESE et al.; 2013).  

Assim, uma organização que busca constantemente aprimorar sua governança 

corporativa, passa a divulgar informações mais evidentes quanto ao gerenciamento de risco 
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(NTIM; LINDOP; THOMAS, 2013). Validando esse entendimento, a literatura aponta que a 

estrutura de governança corporativa pode impactar o disclosure de gerenciamento de risco 

(BEASLEY; CLUNE; HERMANSON, 2005; ELSHANDIDY E NERI, 2014; CARMONA; 

FLUENTES; RUIZ, 2016). 

No entanto, alguns estudos que relacionaram o disclosure de gerenciamento de riscos e 

a governança corporativa identificam que algumas práticas de governança corporativa, dentre 

elas, a existência de um comitê de auditoria, independência e experiência do conselho de 

administração, não surtem efeito de modo significante no nível de divulgação inerente ao 

gerenciamento de risco (AL-SHAMMARI, 2014; BUCKBY; GALLERY; MA, 2015). 

No campo da pesquisa nacional, a quantidade de estudos que buscaram investigar a 

relação entre governança corporativa e disclosure de gerenciamento de risco é limitada, tendo 

sido constatados os trabalhos de Gomes et al. (2012) e Melo e Leitão (2018), os quais revelaram 

que instituições financeiras brasileiras que avançam em termos de Níveis Diferenciados de 

Governança Corporativa, não apresentam uma melhor transparência na divulgação de riscos 

operacionais. 

Diante do exposto, verifica-se que os estudos mostram-se inconclusivos quanto ao 

impacto da governança corporativa na divulgação de informações relativas à risco. Ademais, 

observam-se algumas limitações em estudos que trazem essa relação, como a avaliação de 

forma individual, dos mecanismos de governança corporativa e a análise de um único período, 

conforme apontado no estudo de Elgammel, Hussaney e Ahmed (2018), reforçando a 

necessidade de mais investigações sobre o tema. 

Com base na contextualização exposta anteriormente, o presente trabalho pretende 

responder à seguinte indagação: Qual a relação entre o nível de governança corporativa e o 

nível de disclosure de gerenciamento de risco nas companhias brasileiras listadas na B3? Por 

conseguinte, o objetivo geral volta-se a investigar a relação entre o nível de governança 

corporativa e o nível de disclosure de gerenciamento de risco nas companhias brasileiras 

listadas na B3. Adicionalmente, averígua-se o grau de cumprimento de divulgação acerca da 

categoria “política de gerenciamento de riscos e controles internos” requeridas pela Instrução 

CVM nº 586/17. 

O estudo diferencia-se de demais, no tocante à abordagem da governança corporativa, 

pois não limita-se a compreender o efeito individualizado de cada variável de governança, mas 

utiliza-se da base CSRHub, a qual dentre as informações disponíveis, engloba quatro categorias: 

meio ambiente, colaboradores, comunidade e governança corporativa, sendo utilizada esta 

última, que abrange as seguintes subcategorias: conselho de administração, ética da liderança e 
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transparência e relatórios (CSRHub, 2020). Cabe salientar que a referida base agrega uma 

ampla variedade de fonte de dados, como: Thomson Reuters, Trucost e Intitutional Shareholder 

Services, dentre outras. 

A pesquisa também inova ao investigar o posicionamento das empresas diante das 

exigências impostas pela Instrução CVM nº 586/17 a respeito da divulgação das estratégias 

adotadas para prevenção de atos ilícitos contra a administração pública. Tendo em vista sua 

recente obrigatoriedade, não foram identificadas pesquisas anteriores voltadas à análise dos 

requisitos da divulgação da referida instrução. 

 Este estudo pretende contribuir para ampliar a discussão quanto à relação entre a 

qualidade de governança corporativa e o nível de disclosure de gerenciamento de risco,  

diferenciando-se de outros estudos que buscam identificar o grau ou determinantes do 

disclosure de risco: Dantas et al. (2010) apresentam uma proposta de um método para avaliação 

com base no COSO; Alves e Cherobim (2009) focam sua análise em bancos; e Alves e Graça 

(2013), se concentram em estudar as 20 empresas mais negociadas da bolsa de Lisboa. 

Também, esta pesquisa é oportuna, na medida em que estudos como o de Gomes et al. (2012) 

e o de Melo e Leitão (2018) apresentam resultados inconclusivos quanto à associação entre o 

nível de divulgação de gerenciamento de risco e o nível de governança corporativa.  Além disso, 

ao recorrer à base CSRHub para medir o nível de governança corporativa, a presente pesquisa 

utiliza uma métrica de governança mais precisa, buscando superar deficiências desses últimos 

estudos, que utilizaram os níveis diferenciados de Governança Corporativa da B3 como proxy 

de governança. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Esta seção discute a base teórica da pesquisa, sendo constituída por dois tópicos. O 

primeiro tópico aborda o disclosure de gerenciamento de risco, assim como versa sobre a teoria 

que dá suporte ao estudo. O segundo compreende a relação entre a governança corporativa e o 

disclosure de gerenciamento de risco, precedido da formulação da hipótese geral que será 

testada. 

 

2.1 Disclosure de gerenciamento de risco 

 

 A divulgação de informações financeiras é direcionada a um amplo círculo de usuários 

como, órgãos governamentais, credores, funcionários e investidores, sendo vital no processo de 
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tomada de decisões e estabilidade no mercado de capitais, uma vez que a evidenciação oportuna 

impede a ocorrência de eventos inesperados capazes de mudar a percepção destes usuários 

quanto ao futuro da empresa (HENDRIKSEN; VAN BEDRA, 2010). 

 A compreensão dos fatores que definem a decisão do gestor quanto à divulgação de 

informações é definida a partir da Teoria da Divulgação, cujas pesquisas, conforme Verrechia 

(2001), se concentram em três grandes categorias, são elas: Divulgação baseada em Associação, 

que analisa a relação entre o grau de evidenciação de informações contábeis e as alterações no 

tocante ao comportamento dos investidores; Divulgação baseada em Julgamento, na qual 

disclosure é tratado como um evento endógeno, frente aos incentivos dos gestores e da 

organização para evidenciar informações voluntárias; e a Divulgação baseada em Eficiência, 

que investiga arranjos de disclosure escolhidos de modo incondicional. 

 Na concepção de Rufino e Machado (2015), a primeira examina as consequências da 

divulgação sobre mudanças cumulativas dos indivíduos, como agentes investidores; a segunda 

aborda as modalidades preferidas de disclosure na falta de conhecimento prévio da informação; 

e a terceira analisa a discricionariedade das informações que os gestores exercem para decidir 

o conteúdo a ser divulgado.  

 Embora a Teoria da Divulgação busque explicar o fenômeno de evidenciação das 

informações financeiras, Verrechia (2001) conclui que não há uma teoria que de fato seja 

integrada ou abrangente, visto que não existe um paradigma central capaz de delimitar as 

pesquisas desta área. Contrariamente, Dye (2001) cita a Teoria da Divulgação Voluntária, como 

caso à parte da Teoria dos Jogos, partindo da premissa que a organização tem a tendência por 

divulgar informações favoráveis, e não desfavoráveis, levando em conta os incentivos da 

corporação para divulgar informações, além de tratar-se de um desenvolvimento da Teoria da 

Divulgação (SALOTTI; YAMAMOTO, 2008). 

 Diante das várias normatizações como, leis, instruções e pareceres que fazem da 

divulgação de informações econômico-financeiras obrigatória para as companhias de capital 

aberto, verifica-se também uma outra modalidade, a qual diz respeito à evidenciação de aspecto 

voluntário, esta por sua vez, independe de uma imposição legal, mas pode estar associada à 

conscientização (MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006). Sendo assim, o disclosure voluntário 

trata-se de qualquer tipo de informação que esteja contida em relatórios corporativos anuais, 

que vão além daquelas exigidas por lei, isto é, informações fornecidas pelas empresas por livre-

arbítrio, com a finalidade de esclarecer o conteúdo do que fora evidenciado para seus 

stakeholders, assim como atrair investidores (KLANN; BEUREN, 2011). 
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Embora o disclosure voluntário proporcione informações que melhor auxiliem no 

processo de tomada de decisões, conforme Bushee e Leuz (2005), o disclosure obrigatório 

exerce papel fundamental, por servir como um dispositivo que indica compromisso, ao impor 

que as empresas revelem informações em bons e maus momentos. Desse modo, Murcia e Santos 

(2009) afirmam que o disclosure obrigatório contribui para redução da assimetria 

informacional, ao passo que impele as empresas a divulgar informações que não seriam 

evidenciadas voluntariamente, todavia, o disclosure originado de leis, normas e 

pronunciamentos contábeis está condicionado ao enforcement eficiente por parte dos órgãos 

reguladores.  

Particularmente quanto às informações de risco, o disclosure obrigatório é uma 

ferramenta regulatória destinada a permitir aos agentes de mercado avaliarem o risco 

operacional que envolve as organizações (BROWN et al., 2008). Nessa percepção, a divulgação 

dos fatores de risco passou de um regime voluntário, baseado em incentivos, para um regime 

obrigatório em 2005, quando a Securities and Exchange Commission (SEC) adicionou o item 

1A ao Formulário 10-K, exigindo que a maioria das empresas de capital aberto divulgassem os 

fatores de risco anualmente, e os atualizasse trimestralmente no Formulário 10-Q (NELSON; 

PRITCHARD, 2016). 

A necessidade por divulgar informações inerentes a gestão de risco tornou-se cada vez 

mais urgente, diante do evidente desenvolvimento e instabilidade do mercado de capitais, que 

acabaram gerando um grau de incerteza entre os participantes do mercado, porém, foi em 2007 

que o gerenciamento de risco foi declarado como prioridade pelos gestores corporativos, 

verificada sua incidência em variáveis como: preços de ações e commodities, taxas de juros ou 

taxas de câmbio (IONESCU; VILAG, 2015). Em sequência, a exemplo ocorrido no final de 

2008, em meio à instabilidade política, econômica e financeira, os investidores foram 

estimulados a buscar outros fatores que assegurassem o retorno de seu capital, maximização 

dos lucros e mitigação dos riscos (SILVA JUNIOR; ARAÚJO; CABRAL, 2013). 

Como demais motivos para surgimento e notoriedade da evidenciação de gerenciamento 

de riscos, têm-se as rápidas mudanças devido à globalização e pressão regulatória exercida 

sobre as companhias gerirem os riscos de modo holístico, além de que sua relevância aumentou 

preponderantemente nos últimos anos, em razão de um desencadeamento de fraudes 

corporativas, escândalos financeiros e aumento da complexidade dos riscos (LECHNER; 

GATZERT, 2017). Isso se reflete no campo da pesquisa, onde há uma crescente preocupação 

por estudar e promover a divulgação de gerenciamento de risco, a qual é potencialmente útil 



19 

 

para sinalizar a eficácia da administração diante da volatilidade do mercado (LAJILI; 

ZÉGHAL, 2005).  

Para Gamini e Perera (2019), a importância da temática de evidenciação de 

gerenciamento de risco, se deve às constantes mudanças no ambiente de negócios, que põem as 

empresas automaticamente em uma posição mais vulnerável ao risco, uma vez que, este 

interfere no processo de tomada de decisões, de maneira que a demanda por este tipo de 

informação culminou na emissão da IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. 

No Brasil, essa sujeição das empresas à divulgação de risco ocorreu a partir de agosto 

de 2012, por meio da publicação do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1) – Instrumentos 

Financeiros: Evidenciação, estabelecendo que as companhias de capital aberto passem a 

divulgar aspectos quantitativos e qualitativos quanto à exposição ao risco derivados de 

instrumentos financeiros e como estes são administrados, incluindo informações inerentes ao 

risco de mercado, crédito e liquidez (COSTA; LEAL; PONTE, 2017). 

Dentre as exigências da CVM, as companhias brasileiras de capital aberto ficam 

obrigadas a divulgar informações relativas à gestão de risco, incluindo a evidenciação quanto à 

exposição máxima a risco de crédito, concentração de risco, análise de vencimento e 

sensibilidade (PINHO; PARENTE; COELHO, 2016). Ademais, o Ofício Circular CVM/SEP 

nº 032019 impõe que as companhias divulguem e observem políticas formais no que tange ao 

gerenciamento dos riscos aos quais estão expostas, de modo que as companhias que não 

adotarem tal prática devem deixar explícita essa condição, indicando os motivos aos quais não 

a adotou. Salienta-se que os responsáveis por cumprir a referida imposição são os membros do 

conselho de administração (GROVE; CLOUSE, 2017).  

De acordo com a redação dada pela Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 

dentre as informações que devem conter no Formulário de Referência, tem-se a seção de 

política de gerenciamento de riscos e controles internos, a qual engloba itens de divulgação 

como, controles internos, políticas de gerenciamento de riscos corporativos e de mercado. 

Como forma de aprimoramento dessa norma, a Instrução CVM nº 586, de 8 de junho de 2017, 

altera e acrescenta seus dispositivos, impondo a obrigatoriedade, a partir de 2018, para empresas 

brasileiras listadas na B3, de divulgarem mecanismos e procedimentos internos de integridade 

adotados, na busca por prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades praticados 

contra administração pública, nacional ou estrangeira. 

A Instrução CVM nº 586/17 reforça o conteúdo da lei anticorrupção, Lei nº 12.486, de 

1 de agosto de 2013, que diz respeito a responsabilização administrativa e civil das pessoas 
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jurídicas envolvidas em atos ilícitos, e do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, que versa 

sobre o programa de integridade.  

O programa de integridade, ao qual integra o disclosure de gerenciamento de risco, é 

tido por um conjunto de mecanismos e procedimentos que visam implantar controles internos 

capazes de assegurar a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras, e é resultado 

da conscientização sobre importância do compliance anticorrupção, diante da crescente 

relevância global da economia brasileira, aumento do investimento estrangeiro direto no país e 

a instabilidade do sistema político (CASTRO; AMARAL; GUERREIRO, 2019). 

Considerando a busca da CVM pela divulgação mais efetiva do gerenciamento de riscos 

corporativos, cabe aos stakeholders, a responsabilidade por avaliar a estrutura e ações 

desempenhadas pelos gestores para gerenciamento dos riscos que podem afetar de modo 

negativo a organização, representando a intensificação e fortalecimento das práticas de 

governança corporativa (PRADO et al., 2014). 

Verifica-se que para alcance da plenitude do disclosure de gerenciamento de risco, 

mesmo em função de sua obrigatoriedade com base nas normas internacionais de contabilidade 

(AMRAN; BIN; HASSAN, 2009), e atuação intensa por parte da CVM (PRADO et al., 2014), 

existe a variável trade-off da evidenciação (situação na qual a regulamentação é apenas uma 

das medidas) e, por isso, devem ser levados em consideração fatores como: ambiente 

institucional frágil, poder de enforcement e a carência por sistemas de governança corporativa 

e fiscalização (ZANI et al., 2011). 

O fato de a governança corporativa ser tida como uma das variáveis que interferem no 

nível do disclosure em questão, é justificado pelo estudo de Drew, Kelley e Kendrick (2006), 

no qual é dito que a pressão imposta pelo mercado para adoção de suas práticas delimita a 

relevância da temática de gerenciamento de riscos. Desse modo, convém considerar que a 

governança corporativa pode ter efeito no disclosure de gerenciamento de risco. 

 

2.2 Governança corporativa e disclosure de gerenciamento de riscos 

 

A governança corporativa busca minimizar os problemas de agência, os quais ocorrem 

quando o agente (parte que executa as atividades) atua conforme seu próprio interesse, e não 

do principal (parte que as delega). No relacionamento de agência configura-se um contrato, por 

meio do qual uma ou mais pessoas (principal) engajam uma outra (agente), com o propósito de 

desempenhar uma dada tarefa em seu favor, atribuindo delegação de autoridade para o processo 

de tomada de decisões por parte do agente (JENSEN; MECKLING, 1976). 
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Ao longo do contrato, considerando que ambas as partes atuam maximizando suas 

utilidades pessoas, há uma razão suficiente para acreditar que o agente não atuará conforme o 

melhor interesse do principal. Assim sendo, poderia ficar à cargo dos acionistas limitar essa 

divergência, ao passo que monitora atividades dos executivos e estabelece incentivos 

contratuais apropriados a eles, por exemplo (SAITO; SILVEIRA, 2008).  

A governança corporativa emerge com o intuito de resolver os problemas de agência, 

atuando de modo a promover o disclosure, à medida que também tentar manter as ações dos 

administradores em conformidade com o interesse dos controladores (ARRUDA; MADRUGA; 

FREITAS JÚNIOR, 2008).  

A preocupação com temas voltados à eficiência, transparência e credibilidade nas 

relações corporativas, é resultado do processo de evolução das organizações, tendo em vista o 

progresso e modificações na estrutura das empresas (GODOI; SILVA; CARDOSO, 2017). 

Nessa perspectiva, como resposta à busca por informações disponíveis e transparentes, que 

possam conter fatos relevantes e oportunos, a governança corporativa contribui para intensificar 

o disclosure nas companhias, utilizando-se de normas que prezam primordialmente pela 

transparência e ética, funcionando como uma forma de gestão que envolve todo o ambiente 

corporativo, principalmente seus dirigentes e conselhos, com o propósito de garantir a 

continuidade da sociedade (MACHADO; FERNANDES; BIANCHI, 2016). 

 Conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE 

(2004), a governança corporativa, através de suas boas práticas, apresenta-se como aspecto-

chave para relação entre proprietários e gestores, ao passo que protege os direitos dos acionistas, 

sob um tratamento de forma isonômica, estejam eles na condição de minoritários, majoritários, 

nacionais ou estrangeiros.  

Através de mecanismos internos e externos que controlam o comportamento oportunista 

daqueles que coordenam a entidade, a governança corporativa objetiva uma melhor articulação 

da relação entre gerentes e acionistas, face à separação entre controle e propriedade, dessa 

forma, é valido inferir que a governança corporativa pode ser encarada como um meio ao qual 

gestores são disciplinados, e passam a agir de acordo com o interesse dos provedores de capital 

(SILVEIRA, 2010; SOUZA; MURCIA; MARCON, 2011). 

 Os esforços para compreender e minimizar os potenciais conflitos de agência têm 

intensificado uma investigação da efetividade dos mecanismos de controle, avaliando seu 

reflexo em ações gerenciais ligadas à valorização da empresa, distinguindo-os em internos e 

externos (FONTES FILHO; ALVES, 2018). Para Aguilera et al. (2015), esta diferenciação 

parte do princípio que, para os mecanismos internos, as boas práticas de governança corporativa 
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funcionam de dentro da firma para fora, em contrapartida, os mecanismos externos, tais práticas 

vêm de fora da empresa, e exercem pressão sobre a mesma, fazendo-a a atuar de modo mais 

transparente. 

 Ainda sob entendimento de Aguilera et al. (2015), os mecanismos internos 

compreendem o conselho de administração e a estrutura de participação acionária, enquanto os 

mecanismos externos, dizem respeito ao sistema legal, auditoria externa, agências de rating, 

ativismo dos stakeholders e mídia. 

 Dentre os mecanismos mais relevantes, cabe citar o conselho de administração, ao qual 

atua no estabelecimento de normas de conduta e definição de responsabilidades, assim como 

ratificar decisões estratégicas e monitorar a gestão (BEZERRA et al., 2015; ALMEIDA et al., 

2010). Para tanto, uma atuação eficiente por parte do conselho de administração, depende de 

determinados fatores, dentre eles, uma participação elevada de diretores independentes, 

separação dos papéis de CEO e de presidente do conselho, e a pequena quantidade de 

conselheiros (CORREIA; AMARAL; LOUVET, 2011).  

 É pertinente mencionar que o entendimento da governança corporativa é baseado no 

ambiente norte-americano, percebendo-se então, problemas críticos de governança enfrentados 

no contexto nacional, dadas as divergências no ambiente institucional, decisões políticas 

históricas e nível de proteção ao investidor, ou seja, estruturas de propriedade distintas 

(SILVEIRA, 2010). 

 A maior parte das companhias anglo-saxônicas de grande porte apresentam propriedade 

difusa, com controle acionário disperso e separação clara entre propriedade e posse de ações 

(BARONTINI; BOZZI, 2011), enquanto que as companhias brasileiras geralmente detêm de 

uma estrutura de propriedade concentrada, além da presença notável de um acionista 

controlador, que também tem a função de executivo principal da entidade, ou mesmo indica um 

indivíduo que seja de sua confiança para exercer o respectivo cargo (SILVEIRA, 2010; PINTO; 

LEAL, 2013).  

Nesse âmbito, a fraca proteção legal e o modo como as companhias brasileiras 

relacionam-se com os acionistas minoritários acabam por afetar negativamente a credibilidade 

destas empresas diante de mercados estrangeiros e, surge em sequência, a necessidade de 

aprimorar mecanismos de proteção aos investidores, intensificando o estímulo à exclusiva 

emissão de ações ordinárias e à pulverização do capital das empresas (HAHN et al., 2010). 

Em suma, cabe às companhias adotarem boas práticas de governança corporativa, 

permitindo reduzir a assimetria informacional, além de fortalecer a competitividade e a imagem 
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da empresa no mercado de capitais, proporcionando consequentemente um melhor desempenho 

(ALMEIDA et al., 2018). 

Com base no entendimento de Rossetti e Andrade (2011), adotar boas práticas de 

governança corporativa não se restringe à proteção contra riscos de investimentos no mercado 

de capitais, mas um indicativo de como a empresa se comporta com relação à transparência, 

modelos de gestão confiáveis, conformidade com a regulamentação e integridade em suas 

informações. 

Como exemplos de boas práticas de governança corporativa tem-se a transparência, 

prestação de contas à sociedade, ética, relacionamento com investidores e gestão de riscos, esta 

por sua vez, fará com que a companhia tenha a capacidade de lidar com ameaças e 

oportunidades, como também as incertezas oriundas do ambiente interno e externo, a partir de 

métodos, processos e recursos (SILVA JUNIOR; ARAÚJO; CABRAL, 2013). 

O conselho de administração desempenha um papel crítico na supervisão do papel da 

empresa no gerenciamento de riscos, sendo peça fundamental no estabelecimento de 

estratégias, formulação de objetivos e aprovação de alocação de recursos (MOELLER, 2011). 

Neste mesmo sentido, o Institute of Internal Auditors – IIA (2020) dispõe que a implantação de 

um sistema eficaz de gerenciamento de riscos é uma responsabilidade chave da administração 

e do conselho de administração, aos quais cabem adotar uma abordagem holística para 

identificação dos riscos organizacionais, bem como utilizar-se de controles para minimizá-los. 

Taylor, Tower e Neilson (2010) afirmam que como o ambiente regulatório força as 

empresas a se preocuparem com a transparência e divulgação, o sistema de governança 

corporativa é projetado para garantir que os riscos corporativos além de identificados, sejam 

avaliados, monitorados e divulgados, ou seja, empresas com uma estrutura adequada de 

governança corporativa evidenciam informações de natureza discricionária ou de cunho 

obrigatório em relação à gestão de risco, assegurando a credibilidade do disclosure. 

Dessa maneira, no estudo de Kakanda, Salim e Chandren (2017), além dos autores 

constatarem uma alta divulgação de gerenciamento de riscos por empresas nigerianas, sugerem 

explorar a relação entre os mecanismos de governança corporativa e o disclosure referente à 

gerenciamento de riscos, e como este pode refletir no desempenho. 

No estudo de Beasley, Clune e Hermanson (2005), os formuladores de políticas 

corporativas dirigem seus esforços para aperfeiçoamento dos mecanismos de governança 

corporativa buscando melhorar a evidenciação de como os riscos são gerenciados, e isso se 

confirma nos achados da pesquisa, verificada uma relação positiva entre o nível de disclosure 
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de gerenciamento de risco e práticas como: a presença de um diretor de risco, independência 

do conselho de administração e a presença de Big Four. 

 No estudo de Carmona, Fluentes e Ruiz (2016), foi constatado, por meio de análise 

comparativa qualitativa usando conjuntos fuzzy, que a presença de investidores institucionais e 

o fato da empresa ser auditada por Big Four, implica numa maior evidenciação de 

gerenciamento de risco.  

 Embora que Al-Shammari (2014) não tenha identificado a influência de práticas de 

governança corporativa, como a existência de um comitê de auditoria, a presença de 

conselheiros não executivos e o percentual de familiares no conselho de administração no 

disclosure de gerenciamento de risco corporativo, o tamanho do conselho impacta 

positivamente em tal evidenciação, enquanto que a dualidade do CEO, negativamente.  

Elshandidy e Neri (2014) estudando empresas italianas, constataram que a governança 

corporativa exerce papel preponderante na divulgação voluntária de riscos na extensão dos seus 

relatórios anuais, visto que atributos ligados ao conselho de administração como, tamanho e 

proporção de conselheiros não executivos, proporcionam perspectivas diferentes quanto à 

revelar informações de risco, tornando a companhia mais transparente. 

Suhardjanto et al. (2012) examinando o efeito de mecanismos de governança 

corporativa na divulgação obrigatória de gerenciamento de riscos de bancos indonésios, além 

de constatarem um baixo nível de disclosure, concluem que este é influenciado de forma 

positiva pelo número de reuniões do conselho de administração e seu tamanho, enquanto que a 

frequência de reuniões ou proporção de membros do comitê de auditoria, assim como a 

proporção de conselheiros independentes, não são bons preditores do grau de evidenciação de 

gerenciamento de risco. 

Na pesquisa de Martikainen et al. (2015), cuja amostra compreendeu empresas 

finlandesas, observou-se que incentivos financeiros, como a remuneração e benefícios de 

diretores não executivos, bem como o grau de formação dos mesmos, afetam positivamente a 

divulgação de gerenciamento de risco. 

Portanto, dado que a gerência está em uma melhor posição quanto à ciência dos riscos 

que envolve a companhia, o que acarreta o surgimento de assimetria informacional entre partes 

internas e externas, a implementação de boas práticas de governança corporativa pode levar a 

um maior disclosure de gerenciamento de risco, permitindo que os stakeholders compreendam 

a dimensão dos riscos da empresa e sua postura quanto a gerenciá-los (MAZAYA; FUAD, 

2018). Diante dessas considerações, formula-se a seguinte hipótese: 
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Hipótese geral: A governança corporativa influencia positivamente o nível de disclosure de 

gerenciamento de risco. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento do 

estudo. São apresentados os seguintes tópicos: tipologia da pesquisa, população e amostra, 

posteriormente, métodos de coleta e análise de dados.  

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

 No tocante aos objetivos, a pesquisa apresenta-se como descritiva, pois consiste em 

investigar se o nível de divulgação de gerenciamento de risco é influenciado pela governança 

corporativa. Vergara (2000) defende que este tipo de estudo expõe as características de uma 

determinada população ou fenômeno, além de estabelecer uma correlação entre as variáveis, 

definindo sua natureza. 

 No que se refere aos procedimentos da investigação, o estudo adota análise documental, 

uma vez que recorre à documentos disponibilizados pela B3, de dados da base CSRHub 

Sustainability management tools, além de dados extraídos da base Economática®. Esta 

classificação proporciona uma observação conveniente acerca de documentos não editados 

como fonte de dados, informações e evidências (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

 Com base na abordagem do problema, a pesquisa é classificada como quantitativa, haja 

vista que a quantificação é empregada, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto 

também em seu tratamento por intermédio de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999). 

Segundo Collis e Hussey (2005), o estudo enquadrado nessa modalidade é focado na 

mensuração de fenômenos que compreendem a coleta e análise de dados numéricos, seguido 

da realização de testes estatísticos. 

 

3.2 População e amostra 

 

 A população da pesquisa compreende todas as empresas brasileiras listadas na Brasil, 

Bolsa e Balcão (B3) no período de 2016 a 2018, compreendendo 423 companhias. Para 

determinação da amostra, foi necessário excluir as empresas que não disponibilizaram os 
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demonstrativos necessários para aplicação do checklist da pesquisa sobre disclosure de 

gerenciamento de risco, bem como aquelas que não constavam na base de dados Economática® 

e/ou CSRHub, de modo que a amostra resultou num total de 88 empresas, perfazendo assim, 

264 observações, conforme apresenta a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Constituição da amostra da pesquisa. 
População da pesquisa 423 

(-) Empresas que não disponibilizaram os demonstrativos necessários para aplicação do 

checklist da pesquisa sobre disclosure de gerenciamento de risco 
22 

(-) Empresas que não constavam na base de dados Economática® 2 

(-) Empresas que não constavam na base de dados CSRHub 309 

(=) Amostra 88 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 Cabe salientar que o período analisado se justifica por abranger a posição das 

companhias antes (2016 e 2017) e após (2018) a vigência da Instrução CVM nº 586, de 08 de 

junho de 2017. 

 

3.3 Procedimentos de coleta 

 

 Para a coleta de dados secundários, foram utilizados os Formulários de Referência das 

companhias brasileiras de capital aberto. Para tanto, a métrica utilizada se baseia na análise do 

item 5 do conteúdo do formulário de referência, ao qual engloba itens relacionados às políticas 

de gerenciamento de riscos corporativos e de mercado, controles internos e outras informações, 

conforme redação dada pela Instrução CVM nº 480/09, além de informações quanto ao 

programa de integridade e canal de denúncia, de acordo com a Instrução CVM nº 586/17. Tal 

procedimento assemelha-se à estudos que envolveram disclosure de gerenciamento de risco 

(BEUREN; DALLABONA; DANI, 2011; PASSOS et al., 2017). O Quadro 1 apresenta o 

instrumento de coleta para determinação do grau de disclosure, o qual é subdividido em seis 

sessões: política de gerenciamento de riscos corporativos, política de gerenciamento de riscos 

de mercado, controles internos, programa de integridade, canal de denúncias e outras 

informações. 

 

Quadro 1 – Checklist de disclosure de gerenciamento de risco. 
Item Descrição 

Legislação 
Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos 

5.1 (a) 

Divulga, em relação os fatores de risco, se o emissor possui uma política formalizada 

de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e 

a data de sua 

Instrução 

CVM nº 

480/09 
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aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma 

política? 

5.1 (b) - 

i 

Divulga, em relação os fatores de risco, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo, os riscos para os quais se busca 

proteção? 

5.1 (b) 

– ii 

Divulga, em relação os fatores de risco, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo, os instrumentos utilizados para 

proteção? 

5.1 (b) 

– iii 

Divulga, em relação os fatores de risco, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo, a estrutura organizacional de 

gerenciamento de riscos? 

5.1 (c) 
Divulga, em relação os fatores de risco, a adequação da estrutura operacional e de 

controles internos para verificação da efetividade da política adotada? 

Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado  

5.2 (a) - 

i 

Divulga, em relação aos riscos de mercado, se o emissor possui uma política 

formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, 

o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas 

quais o emissor não adotou uma política? 

Instrução 

CVM nº 

480/09 

5.2 (b) - 

i 

Divulga, em relação aos riscos de mercado, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo os riscos de mercado 

para os quais se busca proteção? 

5.2 (b) 

– ii 

Divulga, em relação aos riscos de mercado, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo a estratégia de 

proteção patrimonial (hedge)? 

5.2 (b) 

– iii 

Divulga, em relação aos riscos de mercado, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo os instrumentos 

utilizados para proteção patrimonial (hedge)? 

5.2 (b) 

– iv 

Divulga, em relação aos riscos de mercado, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo os parâmetros 

utilizados para o gerenciamento desses riscos? 

5.2 (b) 

– v 

Divulga, em relação aos riscos de mercado, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo se o emissor opera 

instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e 

quais são esses objetivos? 

5.2 (b) - 

vi 

Divulga, em relação aos riscos de mercado, os objetivos e estratégias da política de 

gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo a estrutura 

organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado? 

5.2 (c) 
Divulga, em relação aos riscos de mercado, a adequação da estrutura operacional e 

controles internos para verificação da efetividade da política adotada? 

Controles Internos  

5.3 (a) 

Divulga, em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração 

de demonstrações financeiras confiáveis, indicando as principais práticas de controles 

internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as 

providências adotadas para corrigi-las? 

Instrução 

CVM nº 

480/09 

5.3 (b) 

Divulga, em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração 

de demonstrações financeiras confiáveis, indicando as estruturas organizacionais 

envolvidas? 

5.3 (c) 

Divulga, em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração 

de demonstrações financeiras confiáveis, indicando se e como a eficiência dos 

controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo 

das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento? 

5.3 (d) 

Divulga, em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração 

de demonstrações financeiras confiáveis, indicando deficiências e recomendações 

sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e 

encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação 

emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria 

independente? 

5.3 (e) 
Divulga, em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração 

de demonstrações financeiras confiáveis, indicando comentários dos diretores sobre as 
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deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor 

independente e sobre as medidas 

corretivas adotadas? 

Programa de Integridade  

5.4 (a)  

Divulga, em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade 

adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades 

e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, se o 

emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, 

detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública? 

Instrução 

CVM nº 

586/17 

5.4 (a) 

– i 

Divulga, em relação ao item 5.4 (a) – i, em caso positivo, os principais mecanismos e 

procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados 

pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, 

procedimentos e as práticas são adaptadas? 

5.4 (a) 

– ii 

Divulga, em relação ao item 5.4 (a) – i, em caso positivo, as estruturas organizacionais 

envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi 

formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de 

garantia da independência de seus dirigentes, se existentes? 

5.4 (a) 

– iii (1) 

Divulga, em relação ao item 5.4 (a) – i, em caso positivo, se o emissor possui código 

de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando se ele se aplica a todos os 

diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se 

abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes 

intermediários e associados? 

5.4 (a) 

– iii (2) 

Divulga, em relação ao item 5.4 (a) – i, em caso positivo, se o emissor possui código 

de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando se e com que frequência os 

diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são 

treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas 

ao tema? 

5.4 (a) 

– iii (3) 

Divulga, em relação ao item 5.4 (a) – i, em caso positivo, se o emissor possui código 

de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando as sanções aplicáveis na 

hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando 

o documento onde essas sanções estão previstas? 

5.4 (a) 

– iii (4) 

Divulga, em relação ao item 5.4 (a) – i, em caso positivo, se o emissor possui código 

de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando órgão que aprovou o código, 

data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede 

mundial de computadores onde o documento pode ser consultado? 

5.4 (c) 

Divulga, em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade 

adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades 

e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, se o 

emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações 

societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares 

nas pessoas jurídicas envolvidas? 

5.4 (d) 

Divulga, em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade 

adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades 

e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, caso 

o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a 

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a 

administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles 

nesse sentido? 

Canal de Denúncias  

5.4 (b) 

Divulga, em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade 

adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades 

e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, se o 

emissor possui canal de denúncia, indicando? Instrução 

CVM nº 

586/17 

5.4 (b) - 

i 

Divulga, em relação ao item 5.4 (b), se o emissor possui canal de denúncia, indicando, 

em caso positivo, se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros? 

5.4 (b) - 

ii 

Divulga, em relação ao item 5.4 (b), se o emissor possui canal de denúncia, indicando, 

em caso positivo, se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros 

ou se recebe denúncias somente de empregados? 
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5.4 (b) 

– iii 

Divulga, em relação ao item 5.4 (b), se o emissor possui canal de denúncia, indicando, 

em caso positivo, se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de 

boa-fé? 

5.4 (b) - 

iv 

Divulga, em relação ao item 5.4 (b), se o emissor possui canal de denúncia, indicando, 

em caso positivo, órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias? 

Outras Informações  

5.5 

Divulga, em relação ao último exercício social, se houve alterações significativas nos 

principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos 

adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na 

exposição do emissor a tais riscos? 

Instrução 

CVM nº 

480/09 

5.6 Divulgar outras informações que o emissor julgue relevantes? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Em se tratando da coleta para definição do nível de governança corporativa, foram 

utilizados tanto os dados da base CSRHUB quanto os Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa da B3. A base CSRHub engloba quatro categorias: comunidade, meio ambiente, 

colaboradores e governança corporativa, sendo utilizada esta última, que compreende as 

seguintes subcategorias: conselho de administração, ética da liderança e transparência e 

relatórios.  

Dentre as práticas de governança corporativa que a base CSRHub abrange, têm-se a 

eficácia da empresa em seguir os princípios de governança corporativa relacionada à 

participação do conselho, tomada de decisões por membros experientes e independentes, 

eficácia em termos de seguir as melhores práticas inerentes às atividades, funções e estrutura 

do conselho, composição dos comitês, a forma como a empresa oferece remuneração 

competitiva e proporcional à administração, capacidade de incentivar executivos e conselheiros 

a atingir metas financeiras e extra-financeiras, como são gerenciados os relacionamentos com 

os diversos stakeholders (investidores, clientes, comunidades e órgãos reguladores) e cultura 

da empresa em tomar decisões éticas, dentre outras (CSRHUB, 2020). 

Vale ressaltar que os dados da CSRHub tratam-se de um score de performance obtida 

para cada uma das subcategorias citadas anteriormente, de modo que a avaliação de cada 

empresa por ano, pode variar entre 0 e 100 (100 = maior classificação positiva). Para 

determinação dos ratings são levadas em consideração diferentes fontes de dados, dentre elas, 

Thomson Reuters, Trucost e Intitutional Shareholder Services, após isso, são analisadas as 

variações entre as referidas fontes, tornando possível identificar seus vieses, ajustando-os, e 

criando uma classificação consistente (CSRHUB, 2020). 

A utilização da métrica de governança corporativa obtida por intermédio da referida 

base também pode ser observada nas pesquisas de Aggarwal (2013) e Thanetsunthorn e 

Wuthisatian (2016). 
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 Os dados econômicos financeiros das companhias foram obtidos por meio da base 

Economática®. 

 

3.4 Procedimentos de análise 

 

 Com vistas a atender o objetivo adicional da pesquisa, que busca averiguar o grau de 

cumprimento às informações da categoria “política de gerenciamento de riscos e controles 

internos” requeridas pela Instrução CVM nº 586/17, aplicou-se um checklist compreendendo 

34 itens, de modo que a análise da adesão das organizações aos requisitos da norma em questão, 

procedeu-se mediante análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

De forma semelhante a outras pesquisas focadas no disclosure (SANTOS; PONTE; 

MAPURUNGA, 2014; SILVA, 2017; UMBELINO et al., 2019), neste estudo, ao aplicar o 

checklist, cada item de divulgação foi codificado da seguinte forma: 

 

• S – Sim (a empresa divulga a informação requerida pela norma); 

• NN – Não (a empresa não divulga a informação requerida pela norma); 

• NA – Não se aplica (a empresa não divulga qualquer informação e deixa explícito que 

o item examinado não lhe é aplicável); 

• NI – Não informado (a empresa não deixa claro se a informação omitida é ou não 

aplicável, não informando nada sobre a questão de sua aplicabilidade, ou seja, omitindo 

completamente esta informação). 

 

A inclusão da codificação “não informado” permite calcular dois índices de disclosure: 

o rigoroso e o tolerante. O primeiro índice considera que quando não houver nenhuma 

informação no Formulário de Referência a respeito de um item da instrução, este é considerado 

aplicável (assumindo que a empresa deve indicar claramente que um item da norma não foi 

divulgado porque não lhe é aplicável). Neste caso, o critério atribui uma penalidade para as 

empresas que ocultam informações que teoricamente são relevantes, ao induzir o usuário à 

crença de que aquele item da norma não lhe é aplicável, quando na verdade era.  Já o segundo 

índice considera que quando não houver nenhuma informação no Formulário de Referência 

quanto a um item da instrução, então este item é tido como não aplicável (inferindo que a 

empresa não precisa explicitar que determinado item da norma não lhe é aplicável). Logo, este 

critério assume que as empresas somente omitiram informações que não lhe eram aplicáveis, 
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ou seja, assumem o silêncio como não aplicabilidade do item da norma à empresa (SANTOS; 

PONTE; MAPURUNGA, 2014). 

As fórmulas para cálculo de ambos os índices de disclosure são apresentadas no Quadro 

2 abaixo: 

 

Quadro 2 – Fórmulas dos índices de disclosure. 

Índice 

Rigoroso 

 
𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐á𝑣𝑒𝑖𝑠
 

 

Índice 

Tolerante 

 
𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐á𝑣𝑒𝑖𝑠 − 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑛ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Na perspectiva do índice disclosure tolerante, quando a empresa que nada mencionar a 

respeito de determinado item, pressupõe-se que este não lhe é aplicável, diferentemente do 

entendimento do índice de disclosure rigoroso, que o interpreta como não cumprimento da 

divulgação requerida e, consequentemente, penaliza a empresa pela omissão.  

 É pertinente mencionar que determinadas informações não eram obrigatórias nos 

exercícios de 2016 e 2017, dessa forma, estas são tidas por “não aplicáveis” e, portanto, não 

compõem o número total de itens requeridos.  

Com o propósito de comparar o nível de disclosure de gerenciamento de riscos antes e 

após a Instrução CVM nº 586/17,  foram realizados testes de comparação de proporções para 

cada item de divulgação, cuja obrigatoriedade compreende todos os períodos analisados (2016, 

2017 e 2018), estes itens referem-se às seções: política de gerenciamento de riscos corporativos 

e de mercado, controles internos e outras informações. Desse modo, foi possível inferir quanto 

ao efeito da introdução dos novos itens de divulgação trazidos pela Instrução CVM nº 586/17 

no nível de disclosure de gerenciamento de risco. Sendo assim, as seções de programa de 

integridade e canal de denúncia não integram essa análise, pois sua obrigatoriedade foi a partir 

de 2018. O teste Z de proporções permite comparar frequências observadas com frequências 

esperadas (FÁVERO et al., 2009). 

Para alcance do objetivo geral, que busca investigar a relação entre a governança 

corporativa e disclosure de gerenciamento de risco nas companhias brasileiras listadas na B3, 

e ponderando que o conjunto de dados obtido na pesquisa compreende um período de três anos, 

os métodos estatísticos mais apropriados são os modelos de regressão em painel. A utilização 
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de dados em painel atribui robustez à análise empírica, uma vez que estudos que se limitam à 

análise de dados em corte transversal, ou mesmo à análise de séries temporais isoladamente são 

considerados menos precisos (DINIZ; LIMA; MARTINS, 2017). 

 De um modo geral, têm-se três abordagens mais recorrentes para modelos de regressão 

com dados em painel: a primeira, o método MQO (Método dos Mínimos Quadrados) ou Pooled 

OLS, parte do princípio de que os regressores são exógenos, considerando apenas a parte do 

erro aleatório e que segue uma distribuição normal; a segunda, é o modelo de efeitos fixos, no 

qual a estimação utilizada para variação temporal entre as observações de corte transversal é 

proveniente do método dos mínimos quadrados ordinários, que submetidas à hipótese de 

exogeneidade das variáveis explicativas, resulta em estimadores de efeitos fixos não viesados; 

e a terceira, o modelo de efeitos aleatórios, que engloba todas as hipóteses dos efeitos fixos 

mais o critério de que o efeito não observado seja não correlacionado com as variáveis 

explicativas, além de que a composição do erro mais o efeito não observado pode resultar numa 

correlação serial positiva e substancial ao longo do tempo, levando à uma estimação pelo 

método dos mínimos quadrados generalizados (WOOLDRIDGE, 2014). 

 Com o intuito de testar o modelo de análise em painel mais apropriado, dentre os citados 

acima, foram empregados três testes, na seguinte sequência: Teste de Hausman, que, conforme 

Greene (2002), confronta o modelo de efeitos aleatórios com efeitos fixos, de modo que, ao 

contrariar a hipótese nula da consistência do primeiro, o segundo seria ideal. Posteriormente, 

foi empregado o teste de Breusch-Pagan, que, segundo Greene (2002), busca averiguar se a 

estimação por MQO é de fato eficiente, em caso de não rejeitar a hipótese nula de 

homocedasticidade. E por fim, o teste F para heterogeneidade não observada, que, no 

entendimento de Greene (2002), investiga a hipótese de que todas as variáveis dummies sejam 

iguais a zero, para concluir se o efeito do tempo deve ser levado em consideração. 

 Para permitir identificar o efeito da governança corporativa, mensurada tanto pelo score 

da CSRHub quanto os níveis diferenciados da B3, no nível de disclosure de gerenciamento de 

risco, foram adotados quatro modelos de regressão representados pelas equações abaixo, 

considerando também que se pretende analisar o impacto nos índices de disclosure (rigoroso e 

tolerante): 

 

𝐼𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑅𝐼𝐺𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐶_𝐶𝑆𝑅𝐻𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +

𝛽6𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                         (Equação 1) 
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𝐼𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑇𝑂𝐿𝑖,𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐺𝐶_𝐶𝑆𝑅𝐻𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +

𝛽6𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                         (Equação 2) 

 

𝐼𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑅𝐼𝐺𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐶_𝑁𝐷𝐺𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +

𝛽6𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                         (Equação 3) 

 

𝐼𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑇𝑂𝐿𝑖,𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐺𝐶_𝑁𝐷𝐺𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +

𝛽6𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                         (Equação 4) 

 

 No Quadro 3 são apresentadas as descrições e fundamentação teórica das variáveis 

operacionalizadas no estudo. 

 

Quadro 3 – Variáveis utilizadas no estudo. 

Variável Dependente Operacionalização Fonte de coleta 
Fundamentação 

teórica 

Índice de Disclosure 

rigoroso (IDISC_RIG) 

Número de itens divulgados / 

total de itens requeridos - itens 

não aplicáveis 

Formulário de 

Referência 

Mapurunga et al. 

(2015); Umbelino et al. 

(2019). 

Índice de Disclosure 

tolerante (IDISC_TOL) 

Número de itens divulgados / 

total de itens requeridos - itens 

não aplicáveis – itens não 

informados 

Formulário de 

Referência 

Mapurunga et al. 

(2015); Umbelino et al. 

(2019). 

Variáveis 

Independentes 
Operacionalização Fonte de coleta 

Fundamentação 

teórica 

Governança 

Corporativa da 

CSRHub 

(GC_CSRHUB) 

Métrica de desempenho de 

governança corporativa da 

CSRHub (0-100) 

Base de dados 

CSRHub 

Aggarwal (2013); 

Thanetsunthorn e 

Wuthisatian (2016). 

Níveis Diferenciados 

de Governança 

Corporativa 

(GC_NDGC) 

Dummies de governança 

corporativa: 0 – Mercado 

Tradicional; 1 – Nível 1; 2 – 

Nível 2; 3 – Novo Mercado 

B3 

Dalmácio et al. (2013); 

Santos, Botinha e 

Lemes (2019). 

Variáveis 

de Controle 
Operacionalização Fonte de coleta 

Fundamentação 

teórica 

Desempenho 

Operacional 

(ROA) 

LAIR + depreciação + 

amortização / patrimônio 

líquido 

Economática® 

Abdullah et al. (2015); 

Kakanda, Salim e 

Chandren (2017). 

Custo de Capital 

Próprio (BETA) 

Covar[OscAção,Osclnd]/ 

Dvp2[Osclnd], onde Covar = 

função covariância e Dvp = 

função desvio-padrão 

Economática® 

Nahar, Azime Jubb, 

(2016); Passos et al. 

(2017). 

Custo de Capital de 

Terceiros (KD) 

(1 – Imposto de renda) x 

(Despesa Financeira) / valor da 

dívida 

Economática®  

Hoyt e Liebenberg 

(2011); Passos et al. 

(2017). 

Tamanho (TAM) 
Logaritmo natural 

do ativo total 
Economática® 

Elshandidy e Neri, 

(2014); Buckby, 

Gallery e Ma (2015). 
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Dummy Setorial 

(SETOR) 

 

Foram criadas s-1 variáveis 

dummy, onde s corresponde ao 

número de setores identificados 

no Economática® 

Economática®  
Buckby, Gallery e Ma 

(2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Quanto à aplicação das variáveis de controle, no que diz respeito ao ROA, deve-se às 

evidências de que o disclosure de gerenciamento de risco relaciona-se positivamente com o 

desempenho da empresa, tendo em vista que os investidores preferem aplicar seus recursos em 

companhias que divulgação informações relacionadas às práticas de gerenciamento de risco 

(KAKANDA; SALIM; CHANDREN, 2017). Desse modo, este tipo de disclosure influencia 

positivamente o volume de negociações (LINSMEIER et al., 2002), alavancagem financeira 

(DEUMES; KNECHEL, 2008) e valor de mercado (ABDULLAH et al., 2015). 

 No que tange ao custo de capital, uma fonte potencial de valor oriunda de programas de 

gerenciamento de risco corporativo se dá em razão da necessidade de outsiders de compreender 

o perfil do risco da empresa, funcionando como um sinal de compromisso com o gerenciamento 

de risco, o que pode acarretar na redução do custo de capital externo (HOYT; LIEBENBERG, 

2011). Além disso, também é apontado que o disclosure de risco pode ocasionar a redução do 

custo de capital próprio, onde as partes passam a confiar na empresa que expõe informações 

adequadas quanto ao gerenciamento de risco corporativo (NAHAR; AZIM; JUBB, 2016). 

 No tocante ao setor, é constatado que, dependendo de qual a empresa pertença, possa 

haver uma interferência no nível de disclosure de gerenciamento de risco, dado que o setor 

financeiro, por exemplo, está sujeito a riscos de grau mais elevado (BUCKBY; GALLERY; 

MA, 2015). E em se tratando do tamanho, verifica-se que quanto maior uma organização, em 

termos de ativo, maior também a quantidade de informações relativas ao gerenciamento de 

risco, tendo em vista que empresas maiores possuem quantidade excessiva de recursos e o custo 

de divulgação pode ser mais facilmente compensado, além de que sofrem maior pressão externa 

dos stakeholders (ELSHANDIDY; NERI, 2014; BUCKBY; GALLERY; MA, 2015). 

Cabe acentuar que para o tratamento dos dados, ou seja, estatística descritiva, teste de 

comparação entre proporções e regressão com dados em painel, utilizou-se o software RStudio. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Disclosure de gerenciamento de riscos 
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 Neste capítulo da pesquisa é apresentada a análise e discussão dos resultados. 

Inicialmente, após análise de conteúdo por meio dos formulários de referência inerentes às 

demonstrações financeiras padronizadas relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, foi 

possível mensurar a proporção de evidenciação de gerenciamento de riscos, assim como, 

averiguar o grau de cumprimento à Instrução CVM nº 586/17. O percentual de divulgação dos 

itens analisados conforme a seção do checklist, bem como a média dos índices de disclosure 

por período analisado estão demonstrados nas Tabelas de 2 a 7. A seguir, a Tabela 2 apresenta 

a proporção de atendimento à seção política de gerenciamento de riscos corporativos. 

 

Tabela 2 – Proporção de atendimento à seção “Política de Gerenciamento de Riscos 

Corporativos (PGRC)”. 
Item do 

formulário de 

referência 

Legislação: Instrução CVM nº 480/09 

2016 2017 2018 

S NN NA NI S NN NA NI S NN NA NI 

5.1 (a) 93% 2% 0% 4% 95% 2% 0% 2% 96% 1% 0% 2% 

5.1 (b) – i 63% 2% 30% 4% 67% 3% 27% 2% 74% 2% 21% 2% 

5.1 (b) – ii 61% 2% 31% 4% 67% 3% 27% 2% 74% 2% 21% 2% 

5.1 (b) – iii 65% 2% 28% 4% 68% 3% 25% 2% 75% 2% 20% 2% 

5.1 (c) 60% 2% 32% 4% 64% 3% 30% 2% 69% 2% 25% 2% 

Média 68% 2% 24% 4% 72% 3% 22% 2% 78% 2% 17% 2% 

Índice Rigoroso 90,87% 

96,75% 

92,89% 

95,69% 

94,70% 

97,38% Índice Tolerante 

Legenda: 5.1 (a) = Se a empresa possui PGRC; 5.1 (b) – i = Riscos para os quais se busca proteção ; 5.1 (b) – ii = 

Instrumentos utilizados para proteção; 5.1 (b) – iii = Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos; 5.1 (c) 

= Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política. 

Nota: S = Informação requerida reportada; NN = Informação requerida não reportada; NA = Não aplicabilidade 

declarada; NI = Nada informado. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 De acordo com os achados apresentados na Tabela 2, embora ao longo dos exercícios 

não haja uma diferença de divulgação considerável, em 2018 verificam-se maiores índices de 

disclosure, indicando que a Instrução CVM nº 586/17 pode ter provocado uma maior discussão 

em relação ao gerenciamento de risco no mercado de capitais. Os resultados coadunam estudos 

que comprovam o incremento do nível de disclosure de risco após deliberações, em geral, da 

CVM (SILVA; MACHADO; HEIN, 2013; PINHO; PARENTE; COELHO, 2016). 

 Cabe citar um maior percentual para o primeiro item em todos os anos, pois ainda que 

as empresas não possuam uma política de gerenciamento de riscos corporativos formalizada, 

elas deixam claro as razões pelas quais não a adotou, e quando isso ocorre os demais itens são 

considerados “não aplicáveis”. 

 Em seguida, a Tabela 3 aborda a proporção de evidenciação dos itens que envolvem a 

seção de política de gerenciamento de riscos de mercado. 
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Tabela 3 – Proporção de atendimento à seção “Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado 

(PGRM)”. 
Item do 

formulário de 

referência 

Legislação: Instrução CVM nº 480/09 

2016 2017 2018 

S NN NA NI S NN NA NI S NN NA NI 

5.2 (a) – i 93% 1% 0% 5% 96% 1% 0% 2% 95% 1% 0% 3% 

5.2 (b) – i 67% 0% 26% 5% 73% 0% 24% 2% 75% 0% 21% 3% 

5.2 (b) – ii 60% 1% 32% 5% 65% 1% 31% 2% 66% 1% 29% 3% 

5.2 (b) – iii 61% 1% 31% 5% 67% 1% 29% 2% 68% 1% 26% 3% 

5.2 (b) – iv 65% 1% 28% 5% 71% 1% 24% 2% 74% 1% 21% 3% 

5.2 (b) – v 59% 2% 32% 5% 64% 2% 31% 2% 66% 2% 28% 3% 

5.2 (b) – vi 66% 0% 28% 5% 71% 0% 25% 2% 74% 0% 22% 3% 

5.2 (c) 62% 2% 29% 5% 68% 2% 26% 2% 69% 2% 24% 3% 

Média 67% 1% 26% 5% 72% 1% 24% 2% 73% 1% 22% 3% 

Índice Rigoroso  90,72% 

98,30% 

  95,46% 

98,42% 

  94,17% 

98,45% 

 

Índice Tolerante       

Legenda: 5.2 (a) - i = Se a empresa possui PGRM; 5.2 (b) – i = Riscos de mercado para os quais se busca proteção; 

5.2 (b) – ii = Estratégia de proteção patrimonial (hedge); 5.2 (b) – iii = Instrumentos utilizados para proteção 

patrimonial (hedge); 5.2 (b) – iv = Parâmetros utilizados para o gerenciamento dos riscos de mercado; 5.2 (b) – v 

= Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos; 

5.2 (b) – vi =  Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado; 5.2 (c) = Adequação 

da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política. 

Nota: S = Informação requerida reportada; NN = Informação requerida não reportada; NA = Não aplicabilidade 

declarada; NI = Nada informado. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 Conforme os resultados da Tabela 3, constata-se uma substancial divulgação para os 

itens da seção em questão, tendo em vista que, os índices de divulgação, seja rigoroso ou 

tolerante, mantiveram-se superiores a 90%. Destaca-se um maior percentual para o primeiro 

item em todos os anos, pois mesmo que as empresas não tenham uma política de gerenciamento 

de riscos de mercado formalizada, mencionam os motivos pelos quais não a desenvolveram. 

Todavia, informações carecem de atenção para amplo atendimento do disclosure, 

principalmente em se tratando daquelas inerentes à estratégia e instrumentos utilizados para 

proteção patrimonial, inclusive instrumentos financeiros (5.2 (b) ii, iii e v) e adequação da 

estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política de 

gerenciamento de riscos de mercado (5.2 (c)). 

 Os achados condizem com o estudo de Ambrozini (2014), que avaliou o grau de 

observância das orientações de evidenciação de instrumentos financeiros derivativos por parte 

das companhias abertas brasileiras, concluindo que estas dedicam mais atenção aos objetivos e 

processos de suas políticas de gestão de riscos de mercado, mas percebe-se uma menor 

divulgação para os métodos e técnicas adotados para mensurar os riscos. 

 A Tabela 4 apresenta os percentuais de disclosure para os itens referentes à seção de 

controles internos. 
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Tabela 4 – Proporção de atendimento à seção “Controles Internos”. 
Item do 

formulário de 

referência 

Legislação: Instrução CVM nº 480/09 

2016 2017 2018 

S NN NA NI S NN NA NI S NN NA NI 

5.3 (a) 96% 1% 1% 1% 97% 1% 1% 0% 96% 1% 1% 1% 

5.3 (b) 95% 2% 1% 1% 97% 1% 1% 0% 96% 1% 1% 1% 

5.3 (c) 95% 2% 1% 1% 97% 1% 1% 0% 96% 1% 1% 1% 

5.3 (d) 52% 1% 44% 1% 51% 0% 48% 0% 46% 0% 52% 1% 

5.3 (e) 48% 3% 47% 1% 47% 3% 49% 0% 40% 3% 55% 1% 

Média 77% 2% 19% 1% 78% 1% 20% 0% 78% 1% 20% 1% 

Índice Rigoroso  95,66% 

97,12% 

  97,98% 

97,98% 

  96,16% 

97,77% 

 

Índice Tolerante       

Legenda: 5.3 (a) = Principais práticas de controles internos, especificando seu grau de eficiência, indicando 

imperfeições e providências para corrigi-las; 5.3 (b) = Estruturas organizacionais envolvidas; 5.3 (c) = Supervisão 

do grau de eficiência dos controles internos; 5.3 (d) = Deficiências e recomendações sobre os controles internos; 

5.3 (e) = Comentários dos diretores sobre deficiências dos controles internos. 

Nota: S = Informação requerida reportada; NN = Informação requerida não reportada; NA = Não aplicabilidade 

declarada; NI = Nada informado. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 Na Tabela 4, é possível inferir elevadas proporções de divulgação para as principais 

práticas de controles internos (5.3 (a)), estruturas organizacionais envolvidas (5.3 (b)) e 

supervisão do grau de eficiência dos controles internos (5.3 (c)), visto que mais de 95% das 

empresas as evidenciam em todos os períodos analisados. 

 Observa-se que informações a respeito das deficiências dos controles internos e seus 

correspondentes comentários por parte dos diretores, apresentam redução no percentual de 

disclosure com o passar dos anos, devido à não aplicabilidade destes itens. Tais resultados vão 

ao encontro do estudo de Lopes, Marques e Louzada (2019), no qual foi analisada a evolução 

das deficiências de controles internos de 2010 a 2015, verificando-se uma tendência de 

decréscimo, dado que um dos objetivos de sua divulgação é que ocorram ações posteriores que 

busquem mitiga-las. Ou seja, conforme a empresa identifica uma deficiência significativa, ela 

dirige esforços para saná-la, e quando esta deficiência é superada, a empresa não mais a divulga, 

deixando clara a questão de sua não aplicabilidade. 

Considerando que a seção relativa ao programa de integridade passou a ser exigida a 

partir de 2018 de acordo com a Instrução CVM nº 586/17, a Tabela 5 apresenta a frequência de 

divulgação apenas para o ano em questão. 

 

Tabela 5 – Proporção de atendimento à seção “Programa de Integridade”. 
Item do 

formulário de 

referência 

Legislação: Instrução CVM nº 586/17 

2016 2017 2018 

S NN NA NI S NN NA NI S NN NA NI 

5.4 (a) - - - - - - - - 97% 0% 1% 1% 

5.4 (a) – i - - - - - - - - 89% 7% 1% 1% 
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5.4 (a) – ii - - - - - - - - 88% 9% 1% 1% 

5.4 (a) – iii (1) - - - - - - - - 95% 2% 1% 1% 

5.4 (a) – iii (2) - - - - - - - - 83% 14% 1% 1% 

5.4 (a) – iii (3) - - - - - - - - 79% 16% 1% 1% 

5.4 (a) – iii (4) - - - - - - - - 74% 22% 1% 1% 

5.4 (c) - - - - - - - - 73% 14% 8% 3% 

5.4 (d) - - - - - - - - 3% 0% 96% 0% 

Média - - - - - - - - 76% 10% 12% 1% 

Índice Rigoroso  - - - - - -   88,46% 

89,59% 

 

Índice Tolerante  - - - - - -    

Legenda: 5.4 (a) = Se a empresa possui regras e políticas voltadas para a prevenção de atos ilícitos contra a 

administração pública; 5.4 (a) – i = Principais mecanismos e procedimentos de integridade; 5.4 (a) – ii = Estruturas 

organizacionais envolvidas; 5.4 (a) – iii (1) = Se a empresa possui código de ética ou conduta; 5.4 (a) – iii (2) = 

Treinamentos em relação ao código de ética; 5.4 (a) – iii (3) = Sanções aplicáveis na hipótese de violação ao 

código de ética; 5.4 (a) – iii (4) = Indicação do órgão que aprovou o código de ética, bem como data de aprovação 

e local de divulgação;  5.4 (c) = Procedimentos em processo de fusão, aquisição e reestruturações societárias 

visando a identificação de práticas irregulares; 5.4 (d) = Razões as quais não fora adotado programa de integridade. 

Nota: S = Informação requerida reportada; NN = Informação requerida não reportada; NA = Não aplicabilidade 

declarada; NI = Nada informado. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 Conforme os achados da Tabela 5, observa-se que 97% das companhias divulgam as 

regras e políticas voltadas para prevenir, detectar e sanar desvios e irregularidades praticados 

contra a administração pública (5.4 (a)), enquanto as demais deixam claras as razões pelas quais 

não adotaram essas práticas (5.4 (d)). 

 A substancial divulgação para os itens de programa de integridade pode ser justificada 

pela aprovação da Lei nº 12.486, de 1 de agosto de 2013, também denominada Lei 

Anticorrupção, a qual introduziu o conceito de responsabilidade objetiva para entidades 

envolvidas em atos ilícitos contra a administração pública ou estrangeira e, além disso, o 

Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, que objetivou regulamentar essa responsabilização 

administrativa para pessoas jurídicas ligadas a práticas corruptas.  

 Assim sendo, os resultados são condizentes com a pesquisa de Castro, Amaral e 

Guerreiro (2019), que investigaram o grau de aderência das empresas brasileiras aos critérios 

do programa de integridade estabelecido na lei anticorrupção, identificando um nível elevado 

de cumprimento aos parâmetros do programa de integridade estabelecidos pela lei em questão. 

  Apesar disso, ainda percebe-se informações que carecem de uma maior evidenciação, 

como é o caso daquelas que abordam detalhes quanto ao código de ética ou conduta, são elas: 

as sanções aplicáveis na hipótese de sua violação (5.4 (a) – iii (3)) e a indicação do órgão que 

o aprovou, citando a data de aprovação e local de divulgação (5.4 (a) – iii (4)). 

 Dado que as empresas informaram a não aplicabilidade do item relacionado aos 

esclarecimentos para não adoção de políticas de prevenção, a menor proporção de divulgação 

é observada nos procedimentos em processo de fusão, aquisição e reestruturações societárias, 

visando a identificação de práticas irregulares (5.4 (c)), visto que 73% das companhias 
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mencionam em seus formulários de referência, como as categorias de riscos são avaliadas em 

tais procedimentos, sejam elas ambientais, políticas, de mercado e/ou financeira, geralmente na 

forma de due diligence. Esta prática, também conhecida por diligência prévia ou devida 

diligência, integra uma doutrina contemporânea presente em modelos de ordem jurídica, com 

a finalidade de prevenir, mitigar e diminuir riscos em questões empresariais e comerciais 

(FRANCA FILHO; VALE; SILVA, 2019). 

 A Tabela 6 segue o mesmo raciocínio da tabela anterior, apresentando a proporção de 

divulgação relativa à seção Canal de Denúncia apenas para o exercício de 2018, dada a 

exigência da Instrução CVM nº 586/17. 

 

Tabela 6 – Proporção de atendimento à seção “Canal de Denúncia”. 
Item do 

formulário de 

referência 

Legislação: Instrução CVM nº 586/17 

2016 2017 2018 

S NN NA NI S NN NA NI S NN NA NI 

5.4 (b) - - - - - - - - 95% 0% 1% 3% 

5.4 (b) – i - - - - - - - - 84% 10% 2% 3% 

5.4 (b) – ii - - - - - - - - 88% 4% 2% 3% 

5.4 (b) – iii - - - - - - - - 80% 12% 2% 3% 

5.4 (b) – iv - - - - - - - - 82% 12% 2% 3% 

Média - - - - - - - - 86% 8% 2% 3% 

Índice Rigoroso  - - - - - -   88,05% 

91,19% 

 

Índice Tolerante  - - - - - -    

Legenda: 5.4 (b) = Se a empresa possui canal de denúncia; 5.4 (b) – i = Se o canal de denúncia é interno ou está a 

cargo de terceiros; 5.4 (b) – ii = Se o canal está aberto para recebimento de denúncias terceiros; 5.4 (b) – iii = 

Mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé; 5.4 (iv) = Órgão responsável pela apuração de 

denúncias. 

Nota: S = Informação requerida reportada; NN = Informação requerida não reportada; NA = Não aplicabilidade 

declarada; NI = Nada informado. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

Observando a Tabela 6, os percentuais elevados de disclosure, que apontaram 88,05% 

e 91,19%, para os índices rigoroso e tolerante, respectivamente, deve-se ao Decreto nº 8.420/15, 

que impôs uma série de medidas, dentre elas a implementação do programa de integridade, 

colocando em pauta parâmetros, tais como: padrões de conduta, código de ética e canais de 

denúncias de irregularidades, sendo estes, abertos e amplamente divulgados a funcionários e 

terceiros. Por outro lado, a menor frequência de divulgação é verificada para o item que trata 

dos mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé (5.4 (b) – iii), embora 

que ainda considerável, pois 80% das empresas divulgam esta informação.  

Finalizando a análise do checklist, a Tabela 7 traz a seção relacionada à seção outras 

informações, já contempladas desde 2009, por meio da Instrução CVM nº 480/09. 
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Tabela 7 – Proporção de atendimento à seção “Outras Informações”. 
Item do 

formulário de 

referência 

Legislação: Instrução CVM nº 480/09 

2016 2017 2018 

S NN NA NI S NN NA NI S NN NA NI 

5.5 95% 2% 2% 0% 96% 2% 1% 0% 96% 1% 1% 1% 

5.6 28% 35% 35% 0% 29% 33% 37% 0% 27% 34% 35% 2% 

Média 61% 19% 19% 0% 62% 18% 19% 0% 61% 18% 18% 2% 

Índice Rigoroso  70,78% 

70,78% 

 72,07% 

72,07% 

 69,91% 

71,24% 

 

Índice Tolerante     

Legenda: 5.5 = Se houve alterações significativas na política de gerenciamento de riscos adotada; 5.6 = Outras 

informações que a empresa julgue como relevantes. 

Nota: S = Informação requerida reportada; NN = Informação requerida não reportada; NA = Não aplicabilidade 

declarada; NI = Nada informado. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 Conforme aponta a Tabela 7, apesar da alta proporção de divulgação para informações 

quanto às alterações significativas na política de gerenciamento de riscos ao longo dos anos 

analisados (5.5), as empresas tendem a não evidenciar outras informações que julguem como 

relevantes, visto o insuficiente percentual de disclosure (5.6). 

 Buscando analisar o posicionamento das companhias brasileiras no tocante à divulgação 

de gerenciamento de riscos antes e após a Instrução CVM nº 586/17, foram realizados testes Z 

de comparação de proporções para cada item do formulário de referência, cuja obrigatoriedade 

de evidenciação seja desde 2016.  

 

Tabela 8 – Teste Z de comparação de proporções. 

Seção de 

divulgação 

Item do 

formulário de 

referência 

Teste Z de proporções 

valor-p 

Índice Rigoroso Índice Tolerante 

2016 X 2017 2017 X 2018 2016 X 2017 2017 X 2018 

Política de 

Gerenciamento 

de Riscos 

Corporativos 

5.1 (a) 0,701 0,965 1,000 0,935 

5.1 (b) - i 0,805 0,781 0,909 0,763 

5.1 (b) – ii 0,775 0,781 0,926 0,763 

5.1 (b) – iii 0,839 0,789 0,899 0,770 

5.1 (c) 0,818 0,782 0,883 0,755 

Política de 

Gerenciamento 

de Riscos de 

Mercado 

5.2 (a) – i 0,444 0,965 1,000 1,000 

5.2 (b) – i 0,243 0,909 1,000 1,000 

5.2 (b) – ii 0,272 0,895 1,000 1,000 

5.2 (b) – iii 0,268 0,903 1,000 1,000 

5.2 (b) – iv 0,277 0,938 1,000 1,000 

5.2 (b) – v 0,312 0,943 1,000 1,000 

5.2 (b) - vi 0,238 0,907 1,000 1,000 

5.2 (c) 0,318 0,930 1,000 1,000 

Controles 

Internos 

5.3 (a) 0,939 0,939 1,000 1,000 

5.3 (b) 0,547 0,939 0,930 1,000 

5.3 (c) 0,547 0,939 0,930 1,000 

5.3 (d) 0,122 0,365 0,448 1,000 

5.3 (e) 0,820 0,551 1,000 0,993 

Outras 

Informações 

5.5 1,000 1,000 1,000 0,943 

5.6 0,823 0,636 0,823 0799 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 
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 A Tabela 8 aponta que os testes de comparação de proporções não se mostraram 

significantes, ao realizar os confrontos entre os anos 2016 e 2017 e 2017 e2018, seja por meio 

do índice de disclosure, rigoroso ou tolerante. Isso indica que a imposição da Instrução CVM 

nº 586/17 não provocou uma mudança significante no comportamento das empresas quanto a 

divulgação de informações relativas às políticas de gerenciamento de riscos, controles internos 

ou outras informações. Os resultados indicam que embora a Instrução CVM nº 586/17 tenha 

integrado novos itens de divulgação, o que contribui para uma maior evidenciação de 

gerenciamento de risco, favorecendo o disclosure, não impactou no nível de divulgação dos 

itens que já eram obrigatórios anteriormente. 

 

4.2 Estatística descritiva 

 

 Neste tópico é apresentada a análise da estatística descritiva das variáveis empregadas 

nos modelos adotados para investigar a relação entre disclosure de gerenciamento de risco e 

governança corporativa. Dessa forma, a Tabela 9 apresenta a estatística descritiva das variáveis 

da pesquisa, com o objetivo de investigar a distribuição dos dados para cada uma delas. Além 

disso, são evidenciados os valores da estatística descritiva segregados por ano. 

 

Tabela 9 - Análise descritiva das variáveis. 

Variáveis Ano Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. de 

Variação 
Mínimo Mediana Máximo 

IDISC_TOL 

2016 0,93 0,10 0,11 0,50 1,00 1,00 

2017 0,94 0,11 0,12 0,36 1,00 1,00 

2018 0,92 0,10 0,11 0,27 0,96 1,00 

Média Total 0,93 0,10 0,11 0,37 0,98 1,00 

IDISC_RIG 

2016 0,91 0,15 0,16 0,27 0,97 1,00 

2017 0,93 0,14 0,15 0,27 1,00 1,00 

2018 0,91 0,12 0,13 0,29 0,96 1,00 

Média Total 0,92 0,13 0,14 0,27 0,97 1,00 

GC_CSRHUB 

2016 48,87 5,44 0,11 35,00 48,17 60,00 

2017 48,24 5,82 0,12 34,00 48,00 59,67 

2018 47,53 6,29 0,13 30,67 47,67 61,00 

Média Total 48,21 5,85 0,12 33,22 47,94 60,22 

ROA 

2016 0,12 0,24 2,05 -0,10 0,08 2,23 

2017 0,08 0,11 1,29 -0,32 0,08 0,54 

2018 0,07 0,14 1,66 -0,89 0,08 0,41 

Média Total 0,09 0,16 1,66 -0,43 0,08 1,06 

BETA 

2016 0,91 0,76 0,84 0,00 0,73 3,46 

2017 1,03 0,87 0,84 0,00 0,82 4,18 

2018 0,79 0,53 0,67 0,00 0,67 2,55 

Média Total 0,91 0,72 0,78 0,00 0,74 3,39 

KD 

2016 0,30 1,07 3,52 0,00 0,13 9,96 

2017 1,17 0,26 1,46 0,00 0,11 1,67 

2018 0,17 0,26 1,52 0,00 0,11 1,88 
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Média Total 0,54 0,53 2,16 0,00 0,11 4,50 

TAM 

2016 16,73 1,57 0,09 12,13 16,60 21,08 

2017 16,80 1,57 0,09 12,04 16,72 21,13 

2018 16,87 1,59 0,09 11,72 16,87 21,22 

Média Total 16,80 1,57 0,09 11,96 16,73 21,14 

Legenda: IND_RIG = Índice de Disclosure Rigoroso; IND_TOL = Índice de Disclosure Tolerante; GC = 

Governança Corporativa; ROA = Desempenho Operacional; BETA = Custo de Capital Próprio; KD = Custo de 

Capital de Terceiros; TAM = Tamanho. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

Conforme os dados da Tabela 9, convém inferir que, em virtude dos valores de mínimo, 

apontados na estatística descritiva, para os índices de disclosure rigoroso (IDIC_RIG) e 

tolerante (IDISC_TOL), pelo menos uma empresa, nos períodos investigados, apresentou 

baixos níveis de divulgação de gerenciamento de risco. Contudo, os valores relativos à média 

por ano indicam que, em geral, as empresas atingem um elevado nível de evidenciação de 

gerenciamento de risco.  

Com base nos valores de máximo, ao menos uma empresa, atingiu o disclosure total dos 

itens de divulgação (1,00), em todos os exercícios analisados. Desse modo, dado o completo 

atendimento à divulgação de gerenciamento de risco, por pelo menos uma empresa, os achados 

podem ser decorrentes do poder de enforcement da CVM, a qual busca maior observância das 

informações de gerenciamento de riscos por parte das companhias brasileiras de capital aberto 

(MURCIA; SANTOS, 2009). 

Vale salientar que o ano de 2017 apresentou maiores índices de disclosure, ao comparar 

as médias entre os exercícios, sendo possível compreender que as novas exigências trazidas 

pela Instrução CVM nº 586/17 não estão sendo atendidas em sua plenitude, pois, para se chegar 

ao disclosure total em 2018, faz-se necessário cumprir com um maior número de itens de 

divulgação. 

As médias obtidas para os índices de disclosure denotam a baixa variação conforme os 

exercícios investigados, reforçando o entendimento de que a Instrução CVM nº 586/17 não 

provocou um efeito significativo na divulgação de gerenciamento de riscos, como bem 

observado nos testes de comparação de proporções. 

No que tange à variável independente do estudo, a governança corporativa, extraída da 

base CSRHub (GC_CSRHUB), a média total aponta que as empresas analisadas apresentam 

uma baixa qualidade de governança corporativa, visto que a maior pontuação obtida é verificada 

no ano de 2018, registrando 61,00, em um rating que pode chegar a 100,00. Observa-se também 

para a variável em questão, o registro de um elevado desvio padrão, embora seus coeficientes 

de variação se encontrem baixos, sugerindo a homogeneidade dos dados. 
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A tênue redução na qualidade da governança corporativa (GC) ao longo dos anos 

permite inferir sua estabilidade, divergindo assim, dos resultados encontrados no estudo de 

Correia, Silva e Martins (2016), que, em linha gerais, constata uma melhora na qualidade da 

governança corporativa no decorrer dos anos. Dentre os motivos para tal divergência de 

achados, cabe destacar as diferentes métricas para mensuração da governança corporativa, 

considerando que na pesquisa citada foi calculado um escore para cada mecanismo de 

governança corporativa. 

No que diz respeito às variáveis de controle, a partir dos valores da média, percebem-se 

variações discretas para o retorno sobre o ativo (ROA) e o tamanho (TAM), embora que tais 

variações sejam contrastantes, pois, em se tratando da primeira, ocorre uma redução, 

implicando diminuição da eficiência operacional das organizações, já a segunda pressupõe 

aumento do porte das empresas com o passar dos anos. Cabe salientar que a maior dispersão 

dos dados, em termos de médias totais, é observada para o ROA, pois o alto coeficiente de 

variação indica a distribuição não normal dos dados em torno da média, diferentemente do 

TAM, que apresenta dados homogêneos, em função do baixo coeficiente de variação. 

Quanto ao custo de capital, o exercício de 2017 indicou os valores mais elevados, 

significando dizer que neste período houve um maior custo do capital empregado pela empresa 

para investimentos, seja este capital dos próprios sócios ou de terceiros. Vale ressaltar que para 

o custo de capital próprio (BETA) os dados mostram-se homogêneos, dentre os períodos 

analisados, enquanto o custo de capital de terceiros (KD) apresentou uma maior variabilidade.

  

4.3 Análise dos modelos de regressão 

 

Buscando atender ao objetivo geral do estudo de investigar a relação entre a governança 

corporativa e o disclosure de gerenciamento de risco nas companhias brasileiras listadas na B3, 

foram realizados os testes F de Chow, Breusch-Pagan e Hausman visando identificar qual 

modelo de regressão com dados em painel seria o mais apropriado para as observações do 

estudo. A partir destes, foi constatado que o mais adequado seria regressão com efeitos fixos. 

Porém, como a variável setor é fixa no tempo e, a mesma seria omitida adotando o respectivo 

modelo, aplicou-se a regressão Pooled OLS para os modelos de regressão.  

Cabe ressaltar que os modelos de regressão pooled OLS para a divulgação de 

gerenciamento de risco apresentaram significância estatística a 1%, com base no teste F, 

indicando um poder explicativo satisfatório de 26,5%, 28,0%, 25,3%, 27,2%, para os modelos 

I, II, III e IV, respectivamente, conforme a Tabela 10.  



44 

 

 

Tabela 10 - Regressões pooled OLS para os critérios de disclosure de gerenciamento de risco 

Variáveis 

Disclosure de gerenciamento de risco 

GC – CSRHub GC - NDGC 

Rigoroso Tolerante Rigoroso Tolerante 

I II III IV 

Intercepto 
         -0,037 

 (0,133) 

0,160 

(0,112) 

0,050 

(0,129) 

     0,230 ** 

(0,108) 

GC 
      0,003 ** 

 (0,001) 

   0,002 * 

(0,001) 

0,012 

(0,008) 

0,005 

(0,007) 

ROA 
          0,222 *** 

(0,043) 

       0,209 *** 

(0,036) 

       0,228 *** 

(0,044) 

       0,211 *** 

(0,036) 

BETA 
    -0,030 ** 

(0,012) 

    -0,025 ** 

(0,010) 

    -0,031 ** 

(0,012) 

    -0,025 ** 

(0,010) 

KD 
 0,017 

(0,013) 

          0,014 

(0,011) 

0,018 

(0,014) 

0,015 

(0,011) 

TAM 
        0,045  *** 

(0,006) 

        0,040 *** 

(0,005) 

        0,048 *** 

(0,007) 

       0,041 *** 

(0,006) 

Setor cons. Cíclico 
0,034   

(0,035) 

-0,011   

(0,029) 

0,033 

(0,035) 

-0,012 

(0,029) 

Setor cons. não cíclico 
0,019 

(0,041) 

-0,242 

(0,034) 

0,024 

(0,041) 

-0,020 

(0,034) 

Setor financeiro 
0,023   

(0,036) 

-0,020   

(0,030) 

0,261 

(0,036) 

-0,018 

(0,306) 

Setor materiais básicos 
         -0,045 

(0,036) 

     -0,769 ** 

(0,305) 

-0,404 

(0,037) 

     -0,075 ** 

(0,031) 

Setor petróleo, gás e 

biocombustíveis 

0,072 

(0,050) 

 0,021 

(0,042) 

0,052 

(0,050) 

0,010 

(0,042) 

Setor saúde 
     0,088 ** 

(0,042) 

0,031 

(0,035) 

   0,084 * 

(0,430) 

0,028 

(0,360) 

Setor tecnologia da 

informação 

   0,164 * 

(0,083)  

0,111 

(0,069) 

    0,178 ** 

(0,083) 

   0,121 * 

(0,701) 

Setor telecomunicações 
    -0,130 ** 

(0,054) 

      -0,159 *** 

(0,454) 

    -0,114 ** 

(0,054) 

     -0,150 *** 

(0,045) 

Setor utilidade pública 
          0,051  

        (0,033)   

0,003  

(0,028) 

   0,058 * 

(0,033) 

0,006 

(0,028) 

Obs. 264 264 264 264 

F 7,873 8,415 7,453 8,108 

Valor p 0,000 0,000 0,000 0,000 

R2 0,265 0,280 0,253 0,272 

Legenda: IND_RIG = Índice de Disclosure Rigoroso; IND_TOL = Índice de Disclosure Tolerante; GC = 

Governança Corporativa; ROA = Desempenho Operacional; BETA = Custo de Capital Próprio; KD = Custo de 

Capital de Terceiros; TAM = Tamanho; Setor = Dummy Setorial. 

Nota: (*), (**), (***) – significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 Com base nos dados da Tabela 10, considerados os modelos I e II, observou-se que a 

variável governança corporativa (GC), extraída da base CSRHub, apresentou significância 

positiva ao nível de 5% para o índice de disclosure rigoroso, enquanto para o disclosure 

tolerante, mostrou-se significante ao nível de 10%. Logo, esses resultados permitem inferir que 

empresas com melhor qualidade de governança corporativa, evidenciam mais informações 

relativas ao gerenciamento de risco. 
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 Tais achados divergem de estudos de âmbito internacional, os quais identificaram que 

determinadas práticas de governança corporativa podem não impactar na divulgação de 

gerenciamento de riscos. Dentre eles, a não significância foi observada para a independência 

do conselho de administração e comitê de auditoria (SUHARDJANTO et al., 2012), dualidade 

do CEO (NTIM; LINDOP; THOMAS, 2013), e o fato da empresa ser auditada por BigFour 

(BUCKBY; GALLERY; MA, 2015). 

 Todavia, os resultados encontrados vão na direção do que é observado por pesquisas 

que comprovam o efeito positivo dos mecanismos de governança corporativa na divulgação de 

como os riscos são gerenciados na organização (TAYLOR; TOWER; NEILSON, 2010; 

CARMONA; FLUENTES; RUIZ, 2016; ABDULLAH; SHUKOR; RAHMAT, 2017). 

 Diante disso, constata-se que à medida que as companhias brasileiras avançam em 

termos de qualidade de governança corporativa, maior é a preocupação em manter um nível 

considerado de transparência quanto ao gerenciamento de risco, tendo em vista que o disclosure 

atua como redutor da assimetria de informações, à medida que reduz os conflitos de agência 

entre insiders e outsiders, permitindo maior conhecimento quanto à extensão dos riscos que 

envolve a empresa, assim como o posicionamento para gerenciá-los. Consequentemente, torna-

se possível confirmar a hipótese geral levantada, de que a governança corporativa influencia 

positivamente o nível de disclosure de gerenciamento de riscos. 

 Dessa maneira, empresas que efetivamente adotam práticas de governança corporativa 

visando alinhar seus objetivos aos interesses dos acionistas, tendem a revelar para o mercado 

como funciona o processo de gerenciamento de riscos, pois à medida que minimiza a assimetria 

informacional, viabiliza uma maior captação de recursos e proporciona avaliação positiva da 

companhia pelos investidores. Os achados corroboram os estudos de Abdallah, Hassan e 

McClelland (2015) e Mazaya e Fuad (2018) na medida em que destacam que empresas com 

melhor qualidade de governança corporativa, apontam menor probabilidade de informação 

assimétrica, ao passo que aumenta a proteção dos acionistas, levando à uma maior divulgação 

de gerenciamento de risco. 

 Ademais, como observou-se que em determinados estudos nacionais não foi possível 

predizer quanto à relação entre governança corporativa estimada pelos Níveis Diferenciados da 

B3 e a divulgação de informações relativas à risco (GOMES et al., 2012; MELO; LEITÃO, 

2018), tornou-se válido testar modelos de regressão que aplicasse o mesmo tratamento para a 

variável de governança corporativa. Dessa forma, os resultados são semelhantes aos obtidos 

nos estudos supracitados, uma vez que indicaram não ser possível inferir quanto à influência da 

governança corporativa no disclosure de gerenciamento de riscos, tanto em seu índice rigoroso 
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quanto tolerante. Sendo assim, os modelos III e IV reforçam o entendimento de que a métrica 

de governança corporativa utilizada pode justificar pesquisas inconclusivas quanto ao seu efeito 

no disclosure. 

Embora não tenha sido possível deduzir quanto à influência do disclosure de 

gerenciamento de riscos no custo de capital de terceiros (KD), em razão da não significância 

estatística em nenhum dos modelos estimados, o custo de capital próprio (BETA), por sua vez, 

indicou a influência significante e negativa ao nível de 5%. Destarte, os achados contradizem o 

estudo de Passos et al. (2017), no qual é comprovada a relação entre o nível de disclosure de 

risco e o KD, enquanto que o BETA não mostrou-se significante.  

 Em contraponto, a associação negativa entre o disclosure de gerenciamento de riscos e 

o BETA, também é observa na pesquisa de Nahar, Azim e Jubb (2016), dando respaldo à 

compreensão de que evidenciar como os riscos são gerenciados funciona como resposta à 

assimetria informacional dos investidores, reduzindo custos de transação e aumentando a 

demanda por títulos de mercado, proporcionando consequentemente, redução do custo de 

capital próprio. 

 No que concerne ao ROA é verificada uma relação positiva e significante a 1% para 

todos os modelos de regressão, possibilitando concluir que uma maior evidenciação de 

gerenciamento de riscos, implica um melhor desempenho operacional. Essa evidência sugere 

que sinalizar esse tipo de informações para o mercado de capitais, aumenta a confiança de 

acionistas e demais partes interessadas quanto às perspectivas futuras da empresa, e estes se 

sentem seguros em aplicar seu capital, permitindo uma melhor performance financeira para a 

entidade, sendo assim, condizente com a literatura (LINSMEIER et al., 2002; DEUMES; 

KNECHEL, 2008; ABDULLAH et al., 2015; ROSE, 2016; KAKANDA; SALIM; 

CHANDREN, 2017). 

 Em se tratando do tamanho (TAM), os modelos de regressão indicam significância 

positiva ao nível de 1%, refletindo que empresas brasileiras de maior porte, tendem a divulgar 

mais informações de gerenciamento de riscos. Essa alegação condiz com estudos, os quais 

sugerem uma maior preocupação, por parte das organizações de tamanho considerável, em 

termos de divulgação de gerenciamento de riscos, tendo em vista que as grandes corporações 

possuem diferentes grupos de stakeholders, os quais estão sujeitos à discordância de interesses 

(ELZAHAR; HUSSAINEY, 2012; ELSHANDIDY; NERI, 2014; BUCKBY; GALLERY; 

MA, 2015). 

 Quanto ao setor, foram identificadas significâncias negativas para o setor de materiais 

básicos, apenas para o índice de disclosure tolerante, e em todos os modelos, em se tratando do 
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setor de telecomunicações, ou seja, a tendência é que empresas pertencentes a estes setores, 

divulgam menos informações inerentes ao gerenciamento de risco. Em contrapartida, 

companhias enquadradas em setores como, saúde, tecnologia da informação e utilidade pública,  

podem apresentar maior disclosure, com base na significância positiva observada, para 

determinados modelos estimados. Os achados suportam o entendimento de que determinados 

setores estão sujeitos a uma maior exposição a riscos, e que devem cumprir com requisitos 

adicionais e mais rigorosos de divulgação de gerenciamento de risco (MADRIGAL; 

GUZMÁN; GUZMÁN, 2015; BUCKBY; GALLERY; MA, 2015). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dadas as incertezas que envolvem o mercado de capitais, as empresas são 

automaticamente colocadas em uma posição de vulnerabilidade, e como estas precisam blindar-

se contra ameaças imprevistas, ao mesmo tempo que precisam aproveitar as oportunidades, 

gerenciar riscos tornou-se uma prática essencial para contornar distúrbios na organização. O 

devido gerenciamento de riscos pode acarretar uma melhor performance financeira, reduzir a 

ocorrência de fraudes e um uso mais eficiente dos recursos, funcionando como alicerce para 

progresso dos negócios. 

 Nesse contexto, as companhias precisam deixar claro como seus riscos estão sendo 

administrados, para que possa ser estabelecida uma relação de confiança com investidores e 

demais stakeholders. Para tanto, a governança corporativa, na sua condição de sistema que 

favorece a transparência das organizações, pode funcionar como resposta à intensificação do 

disclosure de gerenciamento de riscos, contribuindo para sinalizar a posição da empresa, frente 

a evitar e superar riscos associados a ela. 

 Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo geral investigar a relação entre a 

governança corporativa e o disclosure de gerenciamento de risco nas companhias brasileiras 

listadas na B3.  

 A partir dos modelos de regressão com dados em painel foi possível identificar 

resultados contrastantes quanto ao efeito da governança corporativa no disclosure de 

gerenciamento de risco. Em um primeiro momento, quando a governança corporativa é 

mensurada utilizando-se da metodologia da CSRHub, é verificada sua relação positiva e 

significante com o nível de disclosure de gerenciamento de risco; todavia, a significância não 

é identificada, quando a mesma é estimada com base nos Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa da B3. Diante disso, por mais que as companhias brasileiras avancem em termos 
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de Níveis Diferenciados de Governança Corporativa, conforme as regras da B3, não implica 

dizer que estas irão divulgar mais informações no tocante ao gerenciamento de riscos.  

Por outro lado, fundamentando-se na métrica de governança corporativa extraída da 

base CSRHub, a associação significante e positiva para o disclosure de gerenciamento de risco 

permite inferir que empresas com melhor qualidade de governança corporativa tendem a uma 

maior evidenciação de gerenciamento de riscos. Estas evidências proporcionam subsídios para 

confirmação da hipótese sugerida, de que a governança corporativa influencia positivamente o 

nível de disclosure de gerenciamento de risco. 

Os modelos adotados de regressão também revelaram fatores determinantes do 

disclosure de gerenciamento de risco. Primeiramente, apesar do custo de capital de terceiros 

não afetar o nível disclosure, o custo de capital próprio, por sua vez, está negativamente 

relacionado com a divulgação de gerenciamento de risco. Já no sentido oposto, a influência 

positiva no disclosure de gerenciamento de risco é observada para o desempenho operacional 

e tamanho da organização. Além disso, os achados variam conforme o setor da empresa, 

destacando-se as significâncias observadas na relação entre o nível de disclosure e entidades 

dos setores de materiais básicos, saúde, tecnologia da informação, telecomunicações e utilidade 

pública.  

Para atingir o objetivo adicional, que busca averiguar o grau de cumprimento às 

informações da categoria “política de gerenciamento de riscos e controles internos” requeridas 

pela Instrução CVM nº 586/17, procedeu-se a análise de conteúdo dos formulários de referência 

correspondentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Os resultados apontaram altas proporções 

para os índices de disclosure rigoroso e tolerante, nas seções de política de gerenciamento de 

riscos corporativos e de mercado, e controles internos. Entretanto, não há uma substancial 

divulgação para outras informações que as empresas considerem relevantes. 

Também foi possível identificar elevadas frequências de evidenciação para as seções 

inerentes a programa de integridade e canal de denúncia, itens que passaram a ser exigidos a 

partir de 2018, conforme a Instrução CVM nº 586/17, fato este justificado pelas aprovações da 

Lei nº 12.486/13 e do Decreto nº 8.420/15, que regulamentaram a responsabilização 

administrativa para companhias envolvidas em atos ilícitos contra a administração pública. Esta 

alegação corrobora a não significância dos testes de comparação de proporções, entre 2016 e 

2017, e este com 2018, para os itens cuja obrigatoriedade é desde 2016, implicando dizer que a 

Instrução CVM nº 586/17 não provocou mudança no comportamento das empresas quanto à 

divulgação de informações de gerenciamento de riscos já obrigatórias em anos anteriores. 
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Cabe ressaltar que a estatística descritiva mostrou maiores índices de divulgação para o 

ano de 2017, uma vez que, para atingir o disclosure total em 2018 requer cumprir um maior 

número de exigências impostas pela Instrução CVM nº 586/17. Assim sendo, a instrução 

mencionada trouxe um desafio para as companhias brasileiras, tendo em vista as fragilidades 

de divulgação para itens relacionados aos procedimentos de reestruturações societárias visando 

a identificação de práticas irregulares, e àqueles que tratam do código de ética ou conduta, como 

as sanções que são aplicadas, em ocorrência de sua violação, órgão que o aprovou, data de 

aprovação e local de divulgação. 

A pesquisa contribui por ampliar o entendimento da dinâmica de relacionamento entre 

a qualidade da governança corporativa e o nível de disclosure de informações de risco. A partir 

da utilização do rating de qualidade da governança corporativa da base CSRHub como proxy 

de governança, este estudo contribuiu com a literatura, ao empregar uma metodologia mais 

robusta para analisar a relação entre a qualidade da governança corporativa e o nível de 

divulgação de gerenciamento de risco, comparativamente à utilização dos níveis diferenciados 

da B3. De fato, os resultados desde estudo indicam que o motivo para estudos em âmbito 

nacional se mostrarem inclusivos indica ser a utilização dos níveis diferenciados da B3 como 

proxy de qualidade da governança corporativa. Dessa maneira, a aplicação de diferentes 

métricas de governança corporativa nos modelos adotados neste estudo indica que, dependendo 

do tratamento aplicado para essa variável é possível depreender quanto à sua influência no 

disclosure. Além disso, o estudo traz à tona a investigação do nível de cumprimento às 

exigências Instrução CVM nº 586/17, por parte das companhias de capital aberto, diante das 

recorrentes fraudes e atos ilícitos praticados contra a administração pública. 

Como limitações da pesquisa, destaca-se a amostra reduzida, após exclusão das 

empresas listadas na B3 que não continham informações disponibilizadas na base CSRHub. 

Contudo, é pertinente frisar que através deste grupo de companhias foi possível chegar a 

considerações relevantes quanto à hipótese levantada. 

Por fim, para estudos futuros, sugere-se a ampliação da amostra, de modo que um 

número mais representativo de empresas permite uma percepção mais precisa acerca do 

atendimento às imposições da Instrução CVM nº 586/17. Recomenda-se ainda, a análise de 

disclosure em um lapso temporal que compreenda desde a Lei nº 12.486 de 2013 e o Decreto 

nº 8.420 de 2015, até a Instrução CVM nº 586 de 2017, para compreensão dos efeitos de cada 

normativo na divulgação de informações inerentes ao gerenciamento de risco. 
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