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RESUMO 

O presente estudo objetivou investigar a relação entre o disclosure socioambiental e a prática 

de incentivos governamentais, pela perspectiva da Teoria da Legitimidade. Como forma de 

resgate de legitimidade, decorrente de uma imagem socialmente irresponsável por utilizarem 

recursos públicos para satisfazer objetivos privados, as empresas utilizam ferramentas capazes 

de mitigar o problema causado pelo recebimento de Subvenções e Assistências 

Governamentais (SAG). Uma dessas ferramentas, apontadas pela literatura científica, é a 

evidenciação socioambiental. Os estudos sobre disclosure socioambiental, legitimidade e 

SAG ainda são incipientes e se restringem ao nível internacional. A partir dessa hipótese, 

foram utilizadas ferramentas quantitativas (estatística descritiva e regressão linear múltipla) 

para compreender o comportamento da amostra, que, após criteriosa seleção, totalizou 337 

empresas. Através da análise conjunta das SAG e da evidenciação socioambiental, foi 

possível constatar que as empresas que recebem incentivos governamentais e que divulgam a 

receita deles proveniente divulgam mais, corroborando a Teoria da Legitimidade. Na análise 

dos possíveis fatores determinantes do comportamento do Índice de Disclosure 

Socioambiental, o tamanho da firma se destaca como fator influenciador em todos os grupos 

analisados. Contudo, a análise de variáveis diretamente relacionadas ao recebimento de 

incentivos e o Valor do Incentivo e o Tipo de Incentivo não se mostram determinantes para a 

evidenciação de informações socioambientais. Concluiu-se que, para as firmas brasileiras, os 

incentivos governamentais não estimulam a utilização de ferramentas de resgate da 

legitimidade, no caso da presente pesquisa, o disclosure socioambiental.   

 

Palavras-chave: Subvenções e Assistências Governamentais; Teoria da Legitimidade; 

Disclosure Socioambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 
De acordo com a Teoria da Legitimidade, uma instituição é legitimada quando adota 

um comportamento socialmente aceitável, acatando os requisitos do contrato social 

(O’DONOVAN, 2002).  

As pesquisas que avaliam empiricamente o papel desempenhado pelas divulgações 

sociais e ambientais no processo de legitimação têm sido desenvolvidas tanto no cenário 

nacional (BEUREN; BOFF, 2011; MACHADO; MACHADO; MURCIA, 2011; ROVER et 

al, 2012), como no contexto internacional (BRANCO; RODRIGUES, 2006; AERTS; 

CORMIER, 2009; FAISAL; TOWER; RUSMIN, 2012).  

Logo, as empresas cuja legitimidade esteja ameaçada, por alguma ação indevida ou 

mesmo pela própria natureza da atividade, utilizam a divulgação de informações 

socioambientais como forma de resgatar essa legitimidade.  

Contudo, existem situações em que a aquisição da legitimidade é mais delicada ou 

demanda mais esforço da empresa, como no caso da utilização de mecanismos de redução de 

impostos, como, por exemplo, subvenções governamentais (LANIS; RICHARDSON, 2012, 

2013).  

A lei nº 4.320/1964 define subvenções como transferências destinadas a cobrir 

despesas de custeio das entidades beneficiadas. Ao conceder um desses benefícios, o Estado 

tem por objetivo estimular a permanência de uma empresa, ou grupo de empresas, para que 

esta ou este promova o desenvolvimento local ou de um setor da economia.  

Entretanto, os benefícios concedidos às empresas, por uma perspectiva social, são 

bens e direitos públicos, que pertencem à sociedade. Quando recebe uma subvenção, a 

entidade pode passar uma imagem de expropriação dos bens públicos em benefício particular.  

Lanis e Richardson (2013) ratificam tal ideia quando afirmam que a redução do pagamento de 

impostos pelas empresas desperta a preocupação pública sobre as corporações, e é, por 

definição, uma política inconsistente com as expectativas da sociedade em geral, afetando a 

legitimidade corporativa.  

Os estudos sobre disclosure socioambiental, legitimidade e SAG têm instigado a 

curiosidade científica dos pesquisadores (DEEGAN, 2002; SMITH; WARD, 2007; 

TAVEIRA, 2009). Entretanto, quando estudados conjuntamente, as pesquisas ainda são 

incipientes (FREEDMAN, 2003; CHRISTENSEN; MURPHY, 2004; WILLIAMS, 2007; 

PREUSS, 2010; LANIS; RICHARDSON, 2012, 2013).  

Nesse contexto, o presente estudo se propõe responder à seguinte questão: Qual a 

associação entre o nível de divulgação socioambiental e a prática de recebimento de 

subvenções e assistências governamentais das empresas listadas na BM&FBovespa?  

Tomando-se por base as evidências encontradas nos estudos anteriores, adota-se como 

hipótese para o estudo que as empresas beneficiadas com incentivos fiscais divulguem mais 

informações sobre RSC em seus relatórios, com vistas a diminuir o possível impacto negativo 

na sociedade proveniente do recebimento de subvenções. Além disso, espera-se que essas 

empresas demonstrem preocupação em atender às expectativas da sociedade.  

Para responder à questão de pesquisa, o estudo tem por objetivo geral investigar a 

relação entre o disclosure socioambiental e a prática de incentivos governamentais, pela 

perspectiva da Teoria da Legitimidade. 

O presente estudo se caracteriza como quantitativo, descritivo, que utiliza 

procedimentos documentais e bibliográficos, cuja fonte de dados caracteriza-se como 

secundária, sendo composta por dados socioambientais das empresas, coletados em seus 

relatórios.  
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2. DIVULGAÇÃO SOCIOAMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE 

LEGITIMAÇÃO 

2.1 Legitimação pela evidenciação socioambiental 

A política de divulgação adotada pela empresa é considerada uma importante 

ferramenta pela qual os gestores influenciam a percepção dos stakeholders sobre a 

organização, podendo ser usada como estratégia para alcançar aceitação e aprovação das suas 

atividades pela sociedade (DANTAS et al, 2010). Essa afirmação se coaduna com os 

preceitos da Teoria da Legitimidade. 

De acordo com a Teoria da Divulgação, as empresas precisam de motivações para 

evidenciar as informações de caráter voluntário. As informações socioambientais, geralmente 

de natureza discricionária, seguem esse raciocínio. Com efeito, alguns estudiosos corroboram 

com a ideia da legitimidade organizacional como uma das principais motivações para a 

divulgação socioambiental (O’DONOVAN, 2002; GRAY; KOUHY; LAVERS, 1995). 

Em suas análises, Preuss (2010) identificou que a legitimidade organizacional é o 

resultado de uma complexa interação dos esforços estratégicos de legitimidade com os 

processos isomórficos no mais amplo sistema social. Pontes Júnior (2010) frisa que o 

conceito de legitimidade organizacional se baseia na percepção; logo, assume-se a ideia de 

que a legitimidade é influenciada pela divulgação de práticas corporativas, e não 

simplesmente por alterações dessas práticas restritas ao conhecimento do público interno da 

organização.  

Guthrie e Parker (1989) atribuem aos relatórios contábeis e sociais a condição de 

ferramentas para o alcance, manutenção e recuperação da legitimidade perante a sociedade. 

As divulgações têm a capacidade de transmitir significados sociais, políticos e econômicos a 

um conjunto plural de usuários da informação.  

Nos últimos anos o tema tem apresentado acentuado crescimento, como reportam os 

estudos de Gray, Kouhy e Lavers (1995) e Deegan (2002).  Destaca-se o volume de 

produções acadêmicas acerca do tema. O propósito dessas pesquisas gira em torno do papel 

da evidenciação como capaz de adquirir, resgatar ou manter a legitimidade. Destaca-se ainda 

a ênfase dada à evidenciação socioambiental como principal arma de legitimidade (GRAY; 

KOUHY; LAVERS, 1995; TILLING; TILT, 2010; MACHADO; MACHADO; MURCIA, 

2011).   

A divulgação socioambiental tem ganhado destaque na Teoria da Legitimidade, por 

retratar as expectativas mais diretamente voltadas para a sociedade, contribuindo para o 

processo de legitimação.  

Beuren e Boff (2011) enfatizam a evidenciação voluntária de informações sobre RSC 

como um instrumento utilizado pelas empresas para buscar legitimidade, consolidar a 

legitimidade já alcançada ou recuperar a legitimidade perdida. 

Uma gama de estudos defende que fatores internos e externos à empresa prejudicam a 

obtenção da legitimidade pela sociedade, fazendo com que a divulgação voluntária 

socioambiental se torne ainda mais importante no processo de legitimação. Entre as 

características tidas como entraves da legitimação, destaca-se o recebimento de SAG.  

 

2.2 Subvenções e assistências governamentais no contexto da Teoria da Legitimidade 
Com o objetivo de incentivar um setor ou contribuir para a implantação de empresas 

em espaço específico, o governo pode em algumas situações conceder benefícios, os quais 

podem ser conceituados como assistências governamentais.  

A subvenção governamental surge como uma modalidade de assistência concedida 

pelo governo, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, em troca do 
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cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais 

da entidade (TAVEIRA, 2009; CPC 07(R1), 2010). 

As SAG podem influenciar o processo de legitimação de uma empresa, visto que 

promovem um efeito positivo sobre o patrimônio ou a renda do beneficiário, e, por 

consequência, proporcionam uma vantagem competitiva sobre os concorrentes que não 

usufruem dos referidos incentivos (FORMIGONI; PEREIRA; 2009). 

Freedman (2006 apud WILLIAMS, 2007) mostra que quando o governo concede 

benefícios fiscais às empresas está incentivando a percepção de que pagar impostos é uma 

coisa ruim – visto que apenas os merecedores são dispensados do pagamento. Para o autor, o 

governo devia, ao contrário, estimular as empresas a pagar seus impostos como uma atitude 

socialmente responsável.  

Erle (2008) enfatiza que o pagamento dos impostos é considerado uma parte 

importante de ser socialmente responsável. Apesar da legalidade da obtenção de subvenções, 

a redução e até anulação dos impostos devidos, a utilização de bem público etc. poderiam ser 

considerados comportamentos socialmente irresponsáveis (FREEDMAN, 2003; WILLIAMS, 

2007).  

Lanis e Richardson (2013) afirmam que a redução do pagamento de impostos pelas 

empresas desperta a preocupação pública sobre as corporações, e é, por definição, uma 

política inconsistente com as expectativas da sociedade em geral, afetando a legitimidade 

corporativa. Os autores destacam ainda que, pela ótica social, uma empresa que tem por 

objetivo evitar o pagamento de impostos gera hostilidade à sua reputação entre os seus 

diversos públicos e, na pior das hipóteses, a possível cessação de operações de negócios.  

Diante do impacto negativo causado à legitimidade devido à obtenção de subvenções, 

as empresas buscam mecanismos de resgate da sua posição na sociedade. A utilização da 

divulgação de caráter social e ambiental é apontada por diversos pesquisadores como 

ferramenta para alcançar o prestígio da empresa perante a sociedade. (BROWN; DEEGAN, 

1998; BEUREN; BOFF, 2011).  

Christensen e Murphy (2004) pregam a adoção, por parte das empresas, de padrões de 

RSC também em matéria de tributação, incluindo os requisitos para publicar todas as 

informações contábeis necessárias. Segundo Pfeffer e Salancik (1978), esse fenômeno pode 

ser observado porque na medida em que a organização depende do governo, verifica-se uma 

maior influência sobre as decisões dos gestores e do comportamento dos interessados na 

empresa. Assim, os gestores das empresas incentivadas buscariam na evidenciação 

socioambiental a recuperação da legitimidade perdida com o recebimento do benefício.  

No cenário internacional, estudos de Lanis e Richardson (2013) encontraram 

evidências de associação positiva e significante entre mecanismos de redução de impostos e a 

divulgação de RSC, confirmando a Teoria da Legitimidade no contexto tributário. Contudo, 

no âmbito nacional ainda são incipientes as pesquisas que relacionam mecanismos de redução 

de impostos com a divulgação de RSC.  

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Levando-se em conta seus objetivos, a presente pesquisa pode ser classificada como 

empírica e descritiva, haja vista que procura descrever e definir a relação entre o disclosure 

socioambiental e a prática de incentivos governamentais das empresas listadas na 

BM&FBovespa.  

A pesquisa se classifica ainda como descritiva por buscar a compreensão do fenômeno 

da relação entre disclosure socioambiental e incentivos governamentais. Para Roesch (2006), 
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o estudo descritivo busca a explicação de um fenômeno a partir da relação dos seus diferentes 

componentes com regras e/ou teorias.  

Como fonte de dados, o presente estudo utilizou procedimentos documentais e 

bibliográficos. Quanto à estratégia de pesquisa, foi selecionada a Análise de Conteúdo. 

Segundo Richardson et al. (2008, p. 221), a Análise de Conteúdo pode ser definida como 

“uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação”.  

Atualmente, a Análise de Conteúdo é a técnica mais comumente utilizada em estudos 

que avaliam o disclosure socioambiental (MILNE; ADLER, 1999). O estudo se caracteriza 

ainda como de natureza qualiquantitativa, empregando procedimentos qualitativos na coleta 

das informações, como a análise de conteúdo das demonstrações contábeis e/ou outros 

relatórios das empresas objeto de estudo, e instrumentos estatísticos na análise dos dados, 

configurando-se, dessa forma, uma interligação de instâncias entre os métodos na coleta de 

dados e na análise da informação (RICHARDSON et al., 2008).  

A população selecionada para esta pesquisa compreende as empresas listadas na 

BM&FBovespa, em 09/01/2013, com demonstrações contábeis e/ou relatórios de 

sustentabilidade referentes ao exercício de 2011, com data-base 31/12/2011, disponibilizados 

nos  websites da BM&FBovespa e/ou das empresas pesquisadas.  

Essa seleção se justifica pelo fato de essas empresas sofrerem a exigência de mais 

evidenciação de informações pelo mercado. Já o período analisado se justifica por 

corresponder ao primeiro ano de aplicação efetiva do CPC 07(R1), que trata das SAG.   

A população pesquisada reúne, portanto, as 521 companhias listadas na 

BM&FBovespa. Em seguida, foram excluídas da análise as empresas cujas demonstrações 

contábeis e/ou relatórios de sustentabilidade referentes ao exercício em questão não estavam 

disponíveis no período da coleta dos dados. 

Foram excluídas ainda as empresas financeiras e de seguros, segundo classificação do 

Economática®, por possuírem características bastante específicas, que as diferenciam das 

demais, prejudicando a comparabilidade do conjunto de empresas. Após essas exclusões, a 

amostra ficou reduzida a 337 empresas. 

Na construção da métrica foram utilizados os indicadores do Balanço Social do Ibase, 

das Diretrizes do Relatório de Sustentabilidade da GRI e do Guia de Indicadores de RSC nos 

Relatórios Anuais da ONU. 

De acordo com as diretrizes de cada documento, foram incluídos na construção da 

métrica todos os itens que apresentavam similaridade em dois ou mais documentos. Foram 

incluídos ainda os itens que apresentavam relação com o tema “subvenções e assistências 

governamentais”, tais como “informa ajuda financeira recebida do governo” e “fornece 

informações sobre pagamentos feitos ao governo”. Já os itens que tratam de casos específicos, 

como a emissão de gases do “efeito estufa”, ou ocasiões eventuais, como a contribuição 

financeira para partidos políticos, não foram incluídos na construção da métrica de 

evidenciação socioambiental.  

O material selecionado para a análise de conteúdo compreende as demonstrações 

contábeis e/ou outros relatórios disponibilizados pelas empresas da amostra, referentes ao 

exercício de 2011. Adicionalmente, foram analisados os relatórios que tratavam das ações 

socioambientais das empresas pesquisadas, geralmente denominados Relatório de 

Sustentabilidade, Balanço Social ou outros nomes similares. 

A coleta de dados deu-se em duas fases. Primeiramente foi necessário coletar os dados 

requeridos para a obtenção do índice de disclosure socioambiental, que compreendia as 

demonstrações contábeis e demais relatórios anteriormente citados. Tais documentos foram 

coletados do website da BM&FBovespa e, quando pertinente, dos websites institucionais das 
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empresas. Em seguida, a coleta direcionou-se para a captação das demais informações 

necessárias ao estudo, principalmente dados financeiros coletados do banco de dados do 

Economática®.  

Após a construção da métrica, procedeu-se à análise do material, investigando-se os 

níveis de concordância das firmas em relação aos critérios estabelecidos na métrica definida 

para o estudo.  

No presente estudo, procedeu-se à quantificação das informações, transformando-se 

dados qualitativos em informações quantitativas. Para a quantificação da informação, 

procurou-se verificar a ausência ou presença dos itens selecionados na métrica. Desse modo, 

formou-se o Índice de Disclosure Socioambiental (IDS).  

Para o cálculo do IDS, montou-se um instrumento de coleta com os 16 itens de 

evidenciação concebidos a partir da elaboração da métrica. Assim, para cada item evidenciado 

foi atribuído o valor “1” quando a informação requerida estava presente nas demonstrações 

contábeis e/ou outros relatórios, e o valor “0” no caso contrário. Nos itens de múltiplas 

informações foram considerados evidenciados quando a empresa apresentava pelo menos uma 

das informações requeridas. Logo, foi possível transformar informações em dados 

quantificáveis, formando-se um IDS para cada empresa.  

O IDS de cada empresa foi obtido calculando-se a razão entre o número de itens por 

ela divulgados e o correspondente número de itens aplicáveis. A fórmula de cálculo do IDS é 

assim expressa: 

                                                                                                (1)  

Em que: 

 IDSx é índice de aderência da empresa x à métrica de disclosure 

socioambiental; 

 Tx é o total de itens divulgados pela empresa x; e 

 Ax é o número de itens aplicáveis à empresa x. 

Os itens considerados não aplicáveis são aqueles cuja não aplicabilidade à realidade da 

empresa esta manifestou expressamente; os demais itens foram considerados aplicáveis.  

 

3.2 Tratamento dos dados e seleção de variáveis 

A partir da análise de estudos anteriores levantados no referencial teórico, percebe-se 

um indicativo de possível impacto negativo causado à legitimidade organizacional devido à 

obtenção de incentivos governamentais. Logo, tais empresas buscariam mecanismos de 

resgate da sua posição na sociedade. E uma das principais ferramentas, levantadas na 

literatura, de alcance e/ou reconquista do prestígio perdido pela empresa perante a sociedade é 

a divulgação de caráter social e ambiental (BROWN; DEEGAN, 1998; BEUREN; BOFF, 

2011).  

De acordo com o reconhecimento de estudos anteriores, tem-se para a presente 

pesquisa a seguinte hipótese: 

H1: Há relação positiva entre o nível de disclosure socioambiental e o recebimento de 

subvenções e assistências governamentais. 

Acerca do incentivo governamental, as pesquisas realizadas no ambiente internacional 

indicam que os mecanismos de redução de impostos afetam negativamente a reputação da 

empresa, levando-a a divulgar mais informações socioambientais, como forma de resgatar a 

legitimidade perdida (LANIS; RICHARDSON 2012, 2013).  

Contudo, outros fatores internos e externos à empresa influenciam a adoção da 

evidenciação socioambiental como estratégia de legitimação. Nos estudos selecionados, 

algumas variáveis são mais frequentes: Internacionalização, Tamanho, Empresa de auditoria, 
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Sustentabilidade, Publicação do Relatório de Sustentabilidade, Setores de atividades com 

alguns dos maiores impactos sociais e ambientais, Sistemas jurídicos, Tipos de financiamento 

(FAISAL; TOWER; RUSMIN, 2012).  

A seleção das variáveis utilizadas no presente estudo baseou-se na discussão de 

pesquisas anteriores. Essas variáveis foram selecionadas devido à possível influência sobre a 

evidenciação socioambiental. Assim, foram selecionadas 12 variáveis.  

A governança corporativa é considerada um eficiente instrumento de legitimação e 

apresenta relação com o pagamento de impostos. Segundo Preuss (2010), o pagamento de 

impostos é essencial para a boa governança, devido ao cumprimento das obrigações da 

empresa perante o Fisco. Assim, espera-se que as empresas em níveis diferenciados de 

governança corporativa pratiquem mais disclosure. A proxy utilizada para a variável 

Segmento de Listagem (SEG) qualitativa é a identificação dos níveis de governança por meio 

dos critérios de segmentação segundo a BM&FBovespa. Tal informação foi coletada no 

website da BM&FBovespa.  

Já a variável Setor Ambientalmente Sensível (SAS) foi incluída no presente estudo por 

ser apontada, em pesquisas anteriores, como um fator que prejudica a obtenção, recuperação e 

manutenção da legitimidade, ressaltando ainda mais a importância da divulgação 

socioambiental como instrumento de legitimação (DEEGAN; RANKIN; TOBIN, 2002; 

SANCOVSCHI; SILVA, 2006). Machado, Machado e Murcia (2011) destacam que as 

empresas potencialmente poluidoras geralmente sofrem mais pressão social, motivando-as a 

investir em mais recursos para preservação do meio ambiente, para, assim, alcançar a 

legitimidade social. Já as empresas cujas atividades não causam impacto ambiental são mais 

propensas a realizar baixos investimentos ambientais. A expectativa é que empresas 

classificadas como ambientalmente sensíveis apresentem mais disclosure socioambiental. 

Para aferir quais empresas se adéquam a esse setor, a presente pesquisa utilizou os critérios de 

classificação da lei nº 10.165/2000. 

A Alavancagem (ALA) pode impactar no nível de divulgação socioambiental da 

empresa, pois companhias mais endividadas geram uma maior percepção de risco aos seus 

stakeholders. Logo, é esperado que as empresas mais alavancadas divulguem mais 

informações. A operacionalização dessa variável se deu através da razão entre o 

endividamento total da empresa e o seu Ativo total. Foram propostas duas medidas para a 

alavancagem: a alavancagem financeira e a alavancagem operacional. 

O Tamanho (TAM) é apontado por várias pesquisas como determinante para a 

evidenciação socioambiental. Cunha e Ribeiro (2008) frisam que as empresas maiores tendem 

a apresentar maior grau de disclosure, devido ao fato de o custo de preparação e transmissão 

da informação ser, relativamente a seu tamanho, menor do que em empresas de menor porte. 

Logo, espera-se que as empresas de grande porte evidenciem mais informações, devido ao 

fato de o custo de elaboração ser mais diluído. Outro fator que leva a crer que as empresas 

maiores divulgam mais é o fato de que estas sofrem mais pressão por parte de seus 

stakeholders para a divulgação de informações adicionais. Daí a expectativa de que o 

tamanho influencie positivamente a evidenciação de informações socioambientais. O 

logaritmo do Ativo total é utilizado como proxy de Tamanho. 

A variável Market To Book (MTB) serve como medida do valor da empresa. Segundo 

pesquisas anteriores, esse valor aumenta quando uma empresa é social e ambientalmente 

responsável (KLERK; VILLIERS, 2012; LANIS; RICHARDSON, 2013). Portanto, as 

empresas mais valoradas têm mais atenção dos investidores e devem divulgar mais 

informações para embasar as decisões. Como proxy, essa variável tem a razão entre o valor da 

ação no mercado e o seu valor patrimonial. 
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Para captar a rentabilidade, foram propostas duas medidas: o Retorno Sobre o Ativo 

(ROA) e o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE). Os estudos de Formigoni e Pereira 

(2009) e Prado-Lorenzo et al. (2009) descobriram evidências da relação da rentabilidade tanto 

com os incentivos fiscais, quanto com a divulgação socioambiental. No primeiro caso, os 

autores constataram que as companhias contempladas com incentivo fiscal apresentam 

rentabilidade superior à daquelas que não usufruem tais incentivos. Já no segundo, foi 

detectada uma relação inversa entre ROE e divulgação. Como medidas de rentabilidade foram 

utilizadas a razão entre o Lucro Líquido e o Ativo e a razão entre o Lucro Líquido e o 

Patrimônio Líquido.  

O Valor do Incentivo (VIN) recebido entra no conjunto de variáveis com o intuito de 

captar se há mudança no nível de divulgação devido ao volume proporcional da receita 

recebida e da Receita Líquida Operacional obtida pela empresa em análise.  

A Maturidade da Firma (MTF) é determinada pelo tempo de atividade da empresa, em 

anos. Para Formigoni e Pereira (2009), o fato de algumas empresas terem mais tempo de 

operação no mercado está relacionado com a presença de incentivos fiscais. 

A inclusão da variável Internacionalização (INT) no presente estudo se deu a partir das 

considerações de Gonçalves et al. (2008), de que as empresas brasileiras listadas na Bolsa de 

Valores de Nova York  (Nyse) têm maior nível de disclosure social. Devido à maior 

visibilidade dessas empresas, espera-se uma relação positiva entre a emissão de Depositary 

Receipt (DR) no mercado internacional e a evidenciação socioambiental. Para a proxy 

Internacionalização foi estabelecida uma variável dicotômica com valor 1 caso a empresa seja 

listada na Nyse e valor 0 no caso contrário.  

Para identificar a possível relação positiva entre o nível de disclosure socioambiental e 

os incentivos governamentais, a primeira análise consistiu em caracterizar o comportamento 

da amostra. Assim, o primeiro procedimento em relação ao tratamento dos dados consistiu em 

aplicar as técnicas de estatística descritiva. 

Posteriormente, procurou-se descobrir quais das variáveis estudadas – Tipo de 

Incentivo Governamental, Segmento de Listagem, Setor Ambientalmente Sensível, 

Alavancagem Financeira e Operacional, Tamanho, Market To Book, Retorno Sobre o Ativo, 

Valor do Incentivo, Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Setor e Internacionalização, 

selecionadas segundo a revisão da literatura sobre a temática – podem ser consideradas 

possíveis condicionantes para a evidenciação de informações socioambientais das empresas 

objeto de estudo.  

Tal análise deu-se em duas etapas. A primeira compreendeu os grupos anteriormente 

estabelecidos (não informam incentivos; informam incentivos, mas não informam valores; e 

informam incentivos e seus valores) frente às variáveis comuns aos grupos (Tamanho, 

Maturidade, ROE, ROA, Alavancagem Operacional, Alavancagem Financeira, Market To 

Book, Setor Ambientalmente Sensível, Internacionalização, Setor e Segmento de Listagem). 

Na segunda etapa, foi analisado apenas o grupo que informou receber incentivos e seus 

valores. Além das variáveis anteriormente inseridas, foram adicionadas variáveis relacionadas 

à subvenção: Valor do Incentivo e Tipo de Incentivo.  

O presente estudo utilizou a técnica estatística Regressão Linear Múltipla, que analisa 

a relação, a intensidade e a capacidade de influência das SAG, juntamente com outras 

variáveis, sobre o IDS.  

Destaca-se ainda que os dados foram armazenados em planilha do Microsoft Excel e 

posteriormente tratados no software SPSS.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Características das subvenções e assistências governamentais evidenciadas pelas 

companhias listadas na BM&FBovespa 

Visando tratar comparativamente as características das empresas que recebem 

incentivos governamentais com as das que não recebem tal benefício, fez-se necessária uma 

análise descritiva das variáveis quantitativas estudadas (Tabela 1). 

Tabela 1 – Estatística descritiva, segregando entre empresas recebedoras e não recebedoras de 

SAG 

Tipo de 

Empresa 
Estatística 

Maturidade 

da Firma 

Alavancagem 

Financeira 

Alavancagem 

Operacional 

Tamanho 

da Firma 

Market 

To 

Book 

ROA ROE 

Não  

Incentivada 

Média 27,90 0,84 1,88 5,35 0,58 -0,04 0,07 

Mediana 17 1,20 1,10 5,73 0,69 0,02 0,08 

Desvio-padrão 26,30 7,04 3,18 1,45 0,70 0,21 0,39 

Mínimo 2 -35,20 -2,10 0,60 -2,47 -1,64 -1,64 

Máximo 121 27,00 15,70 7,47 2,67 0,21 1,22 

Percentis 

25 7 0,60 0,00 4,71 0,00 -0,05 0,01 

50 17 1,20 1,10 5,73 0,69 0,02 0,08 

75 44 1,90 2,90 6,30 1,04 0,08 0,19 

 

Incentivada 

Média 42,06 -3,19 1,80 6,23 0,62 0,007 0,11 

Mediana 42,00 1,60 1,70 6,37 0,65 0,03 0,10 

Desvio-padrão 28,856 54,56 9,41 0,89 1,18 0,16 0,29 

Mínimo 3 -829,60 -130,40 2,45 -8,51 -1,00 -1,48 

Máximo 141 76,40 33,40 8,77 16,19 0,63 1,53 

Percentis 25 15 0,50 1,10 5,75 0,24 -0,01 0,01 

50 42 1,60 1,70 6,37 0,65 0,03 0,10 

75 60 2,30 3,00 6,73 0,88 0,07 0,21 

Fonte: Dados da pesquisa. 
A princípio, é possível notar uma predominância das empresas que recebem SAG. Das 

337 empresas selecionadas, 274 recebem pelo menos um tipo de benefício, o que representa 

81,3% das empresas estudadas. E 63, ou 18,7%, não informaram possuir qualquer tipo de 

incentivo governamental.  

Em relação à maturidade da firma, observa-se que as empresas que não recebem SAG 

têm um tempo de permanência no mercado menor do que as empresas que recebem algum 

tipo de incentivo, com médias de 28 e 42 anos, respectivamente. Contudo, elas se assemelham 

em tamanho e valor (Tabela 1). As empresas estudadas são de grande porte e se concentram 

em tamanhos semelhantes. Já em relação à alavancagem, o estudo explorou tanto a financeira 

quanto a operacional. Na alavancagem financeira, o desempenho das empresas que não têm 

SAG foi melhor do que o das empresas com SAG. Na alavancagem operacional, os dois 

grupos tiveram comportamento médio semelhante (Tabela 1).  

Outra característica que diferencia os dois grupos é a rentabilidade. O presente estudo 

explorou a rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido e sobre o Ativo total. Enquanto as 

empresas que não se beneficiam de incentivos governamentais apresentam rentabilidade 

negativa sobre o Ativo, as empresas incentivadas registram média de rentabilidade sobre o 

Patrimônio Líquido de aproximadamente 11% (Tabela 1). Essa diferença entre as empresas 

evidencia o papel segregador do incentivo fiscal, gerando desvantagem entre os concorrentes 

não incentivados. 

Assim, o estudo descritivo da evidenciação socioambiental e da evidenciação das SAG 

aponta para um delineamento das práticas socioambientais e relativas às SAG das empresas 

estudadas. Isso instiga a um estudo conjunto da relação entre evidenciação socioambiental e o 

recebimento de benefícios governamentais. 
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4.2 Análise dos fatores determinantes da evidenciação socioambiental 

Para avaliar a relação da evidenciação socioambiental com as SAG e outras variáveis, 

realizou-se uma análise de Regressão Linear Múltipla e verificou-se a dependência estatística 

do IDS em relação às variáveis independentes selecionadas na revisão da literatura.  

Em uma primeira análise, foram inseridas apenas as variáveis comuns a todos os 

grupos: Tamanho, Maturidade, ROE, ROA, Alavancagem Operacional, Alavancagem 

Financeira, Market To Book, Setor Ambientalmente Sensível, Internacionalização, Setor e 

Segmento de Listagem. 

Assim, a partir do uso do método de seleção de variáveis Backward, foi possível 

determinar os modelos, sendo apresentado na Tabela 2 o modelo selecionado. Field (2009) 

afirma que esse método de seleção de variáveis é mais indicado em estudos cuja literatura 

teórica disponível for fraca ou incipiente, como no caso da relação entre disclosure 

socioambiental e as SAG.  

IDS = α + β1TIN + β2SEG + β3SAS + β4ALA + β5TAM + β6MTB + β7ROA + β8VIN + 

β9MTF + β10ROE+ β11INT + µ                                                                                                 

Tabela 2 – Modelo de regressão ajustado 

Grupo R R2 
R2 

Ajustado 

Erro Padrão 

Estimado 

Durbin-

Watson 

Não informam incentivos 0,708a 0,501 0,313 0,18109 2,181 

Informam incentivos, mas não informam valores 0,725b 0,525 0,445 0,20953 1,702 

Informam incentivos e seus valores 0,730c 0,533 0,468 0,19724 2,147 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Foram selecionados os modelos com maiores níveis de variabilidade explicada, 

maiores significâncias e menores níveis de variáveis excluídas. Quanto ao coeficiente de 

determinação R² do modelo de regressão selecionado, apresentado na Tabela 2, infere-se que 

50,1% da variância do IDS é explicada entre as empresas que não possuem incentivos. Já as 

empresas que receberam incentivos, mas não divulgaram os valores respectivos tiveram um 

maior poder explicativo, da ordem de 52,5%. Contudo, o modelo que teve maior poder 

explicativo foi o das empresas que informam incentivos e seus valores, em que 53,3% da 

variância do IDS são explicados pelas variáveis apresentadas na Tabela 2. Para estudo em 

ciências sociais, Maroco (2007) aponta como nível aceitável de R2 valores superiores a 0,5. 

O teste de Durbin Watson permite verificar a independência dos resíduos, um 

pressuposto para a realização de regressão linear. Esse teste apresentou valor próximo a 2, 

para todos os grupos, indicando que não há autocorrelação entre os resíduos; logo, há 

independência destes (MAROCO, 2007). Ressalta-se que a normalidade dos resíduos foi 

constatada nos três grupos.  

A Tabela 3 apresenta o teste F, necessário para testar a significância do modelo 

selecionado.  

Tabela 3 – Análise das significâncias do modelo 

Grupo De Empresas  
Soma dos 

Quadrados 

Grau de 

Liberdade 

Média dos 

Quadrados 
F 

Valor 

P 

Não informam incentivos Regressão 1,484 17 0,087 2,662 0,004a 

Residual 1,476 45 0,033   

Total 2,960 62    

Informam incentivos, mas não 

informam valores 

Regressão 4,893 17 0,286 6,514 0,000a 

Residual 4,359 100 0,044   

Total 9,252 117    

Informam incentivos e seus 

valores 

Regressão 6,038 19 0,318 8,169 0,000b 

Residual 5,291 136 0,039   

Total 11,329 155    
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 3, observa-se que, quanto à aderência dos modelos aos dados, eles se 

apresentaram significativos ao nível de 5%. Os coeficientes que formam a equação do modelo 

de regressão selecionado são mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Coeficientes dos modelos de regressão selecionados 

  

Coeficiente não 

estandardizado 

Coeficiente 

estandardizado 
t Valor p 

Colinearidade 

B 
Erro 

Padrão 
Beta Tolerância VIF 

Não 

informam 

incentivos 

(Constante) -0,120 0,119  -1,008 0,319   

SAS -0,208 0,072 -0,418 -2,881 0,006 0,525 1,904 

ALF 0,007 0,005 0,221 1,457 0,152 0,481 2,079 

TAM 0,066 0,021 0,440 3,149 0,003 0,567 1,764 

MTB 0,055 0,038 0,177 1,431 0,159 0,722 1,386 

ROA 0,012 0,011 0,175 1,084 0,284 0,425 2,353 

ROE -0,023 0,021 -0,180 -1,090 0,282 0,405 2,469 

SEG_N1 -0,214 0,190 -0,123 -1,124 0,267 0,922 1,085 

SEG_NM -0,102 0,061 -0,218 -1,666 0,103 0,644 1,552 

SER_Alimentos 0,249 0,111 0,244 2,241 0,030 0,933 1,072 

SER_Comércio 0,339 0,103 0,382 3,303 0,002 0,830 1,205 

SER_Construção 0,478 0,151 0,469 3,157 0,003 0,501 1,995 

SER_Eletroeletrônicos 0,189 0,137 0,153 1,377 0,175 0,901 1,110 

SER_Energia_Elétrica 0,098 0,081 0,142 1,207 0,234 0,804 1,244 

SER_Mineração 0,065 0,110 0,064 0,587 0,560 0,941 1,062 

SER_Siderur 0,154 0,114 0,192 1,356 0,182 0,552 1,811 

SER_Software 0,260 0,202 0,150 1,286 0,205 0,819 1,221 

SER_Transporte 0,145 0,123 0,163 1,175 0,246 0,577 1,733 

 

Informam 

incentivos, mas 

não informam 

valores 

(Constante) -0,645 0,173  -3,727 0,000   

ALF -0,001 0,001 -0,100 -1,309 0,194 0,819 1,221 

TAM 0,188 0,029 0,585 6,428 0,000 0,574 1,743 

ROA 0,152 0,066 0,184 2,288 0,024 0,732 1,367 

ROE 0,046 0,031 0,122 1,474 0,144 0,691 1,447 

INT -0,075 0,053 -0,118 -1,421 0,158 0,691 1,448 

SEG_MA 0,153 0,135 0,086 1,132 0,260 0,823 1,216 

SEG_N1 0,188 0,103 0,135 1,816 0,072 0,859 1,164 

SEG_N2 0,319 0,100 0,229 3,180 0,002 0,913 1,095 

SER_Construção -0,100 0,076 -0,095 -1,320 0,190 0,922 1,084 

SER_Eletroeletrônicos -0,140 0,128 -0,079 -1,095 0,276 0,915 1,093 

SER_Máquinas 0,122 0,125 0,069 0,976 0,332 0,955 1,047 

SER_Mineração 0,195 0,154 0,090 1,264 0,209 0,940 1,064 

SER_Minerais_não_Met 0,254 0,152 0,117 1,676 0,097 0,972 1,029 

SER_Química 0,127 0,110 0,082 1,154 0,251 0,945 1,059 

SER_Siderur -0,108 0,099 -0,078 -1,093 0,277 0,933 1,072 

SER_Textil 0,092 0,073 0,095 1,263 0,210 0,830 1,204 

SER_Transporte 0,174 0,106 0,125 1,634 0,105 0,809 1,237 

Informam 

incentivos e 

seus valores 

(Constante) -0,485 0,143  -3,391 0,001   

SAS -0,053 0,035 -0,097 -1,492 0,138 0,820 1,219 

ALF 0,000 0,000 0,091 1,532 0,128 0,971 1,029 

ALO 0,002 0,002 0,064 0,992 0,323 0,819 1,220 

TAM 0,173 0,021 0,563 8,282 0,000 0,742 1,348 

MTB 0,145 0,048 0,444 3,004 0,003 0,157 6,354 

ROE 0,001 0,000 0,261 3,963 0,000 0,790 1,266 

SEG_NM -0,118 0,038 -0,210 -3,096 0,002 0,750 1,333 

SER_Comércio -0,114 0,094 -0,074 -1,209 0,229 0,909 1,100 

SER_Construção -0,068 0,071 -0,065 -0,960 0,339 0,755 1,324 
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Variável Dependente: Índice de Disclosure 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 4 mostra os coeficientes e a significância das variáveis independentes. Os 

coeficientes estimados (B) indicam a relação entre as variáveis, enquanto o valor p indica a 

significância das variáveis. Observa-se que o valor p é menor que o nível de significância de 

5%, apenas para algumas variáveis, tendo então estas maiores contribuições relativas para 

explicar o comportamento do IDS.  

O último pressuposto de regressão é o da ausência de multicolinearidade, confirmado 

a ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes, consolidando os modelos 

de regressão selecionados, com exceção de duas variáveis, no caso Market To Book e setor de 

Minerais não Metálicos, no grupo das empresas que informam incentivos e seus valores. 

A partir dessa análise, nota-se que para o grupo de empresas que não informam 

receber incentivos governamentais, o IDS é influenciado pelas variáveis Setor 

Ambientalmente Sensível, Alavancagem Financeira, Tamanho, Market To Book, ROA, ROE, 

Segmento de listagem Nível 1, Segmento de listagem Novo Mercado, setores de Alimentos, 

de Comércio, de Construção, de Eletroeletrônicos, de Energia Elétrica, de Mineração, de 

Siderurgia, de Software e dados e de Transportes. Contudo, apenas as variáveis SAS, 

Tamanho e setores de Alimentos, Comércio e Construção contribuem significativamente para 

o comportamento do IDS nesse grupo. Logo, a fórmula do modelo é dada pela seguinte 

equação: 

IDS = -0,120 - 0,208SAS + 0,066TAM + 0,249SER_ALIMENTOS+ 0,339SER_COMÉRCIO+ 

0,478SER_CONSTRUÇÃO                                                                                                      (1) 

Dessa forma, constata-se que as companhias que não pertencem a setores 

ambientalmente sensíveis, maiores, pertencentes aos setores de alimentação, comércio e 

construção divulgam mais informações de cunho socioambiental.  

Já em relação ao grupo de empresas que informam receber incentivos governamentais 

mas não evidenciam o seu valor, o IDS é influenciado pelas variáveis Alavancagem 

Financeira, Tamanho, ROA, ROE, Internacionalização, Segmento de listagem Bovespa Mais, 

Segmento de listagem Nível 1, Segmento de listagem Nível 2, Setor de Construção, Setor de 

Eletroeletrônicos, Setor de Máquinas, Setor de Mineração, Setor de Minerais não Metálicos, 

Setor de Química, Setor de Siderurgia, Setor Têxtil e Setor de Transporte. Porém, apesar de 

todas as variáveis contribuírem para o comportamento do IDS, apenas as variáveis Tamanho, 

ROA e Segmento de listagem Nível 2 contribuem significativamente para o comportamento 

do IDS nesse grupo. Logo, a fórmula do modelo é dada pela seguinte equação: 

IDS = -0,645 + 0,188TAM +0,152 ROA + 0,3192SEG_N2                                                    (2) 

Verifica-se, então, que as empresas com maior rentabilidade e pertencentes ao 

segmento de listagem Nível 2 evidenciam mais informações de caráter socioambiental.  

No que diz respeito às empresas que divulgam seus incentivos e valores, constatou-se 

significância apenas nas variáveis Tamanho, Market To Book, ROE, Segmento de listagem 

Novo Mercado e Setores de Energia Elétrica, de Mineração, de Minerais não Metálicos, 

SER_Energia_Elétrica 0,112 0,048 0,153 2,324 0,022 0,791 1,264 

SER_Máquinas 0,136 0,146 0,057 0,933 0,352 0,922 1,085 

SER_Mineração -0,289 0,118 -0,147 -2,436 0,016 0,942 1,062 

SER_Minerais_não_Met 1,132 0,486 0,335 2,330 0,021 0,166 6,021 

SER_Petróleo 0,285 0,103 0,167 2,773 0,006 0,944 1,059 

SER_Siderur -0,065 0,066 -0,062 -0,991 0,323 0,886 1,129 

SER_Software 0,315 0,146 0,131 2,161 0,032 0,928 1,078 

SER_Textil -0,066 0,063 -0,066 -1,053 0,294 0,884 1,132 

SER_Transporte 0,217 0,088 0,155 2,462 0,015 0,867 1,154 

SER_Veiculos -0,098 0,075 -0,081 -1,314 0,191 0,915 1,093 
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Petróleo, Software e dados e Transporte. Sumariando, a fórmula do modelo é dada pela 

seguinte: 

IDS = -0,485 + 0,173TAM + 0,145MTB+ 0,001ROE - 0,118SEG_NM + 

0,112SER_ENERGIA_ELÉTRICA – 0,289SER_MINERAÇÃO +1,132SER_MINERAIS NÃO 

METÁLICOS + 0,285SER_PETRÓLEO + 0,315SER_SOFTWARE + 

0,217SER_TRANSPORTE                                                                                                        (3) 

Tendo em vista que duas variáveis do grupo de empresas que divulgam seus 

incentivos e valores apresentaram multicolinearidade, procurou-se verificar nesse grupo 

outras possíveis variáveis que contribuam para a evidenciação socioambiental. A seleção 

desse grupo se deu, também, devido à sua superioridade na evidenciação socioambiental.  

Além das variáveis anteriormente inseridas – Tamanho, Maturidade, ROE, ROA, 

Alavancagem Operacional, Alavancagem Financeira, Setor Ambientalmente Sensível e 

Internacionalização, Setor e Segmento de Listagem –, foram adicionadas variáveis 

relacionadas a Valor do Incentivo e Tipo de Incentivo. Foram ainda excluídas as variáveis que 

apresentaram alta multicolinearidade em análise anterior: Market To Book e Setor de 

Minerais não Metálicos. 

As variáveis Tipo de Incentivo e Valor do Incentivo foram inseridas na nova análise 

como representativas do recebimento de SAG. No que diz respeito ao Valor do Incentivo, 

operacionalizado como a receita obtida com SAG frente à receita operacional líquida gerada 

pela empresa, demonstra-se que 118 empresas não divulgaram o quanto obtiveram de receita 

com SAG, ou seja, aproximadamente 43% das 274 companhias beneficiárias. Em média, os 

valores das receitas provenientes de subvenções representam 8,5% da receita operacional 

líquida das empresas estudadas.  

A partir de tais constatações, verificou-se, entre as empresas que divulgaram o valor 

das receitas com SAG, a receita obtida com subvenções e o valor relacionado à receita 

operacional líquida em tabela cruzada com os níveis de evidenciação socioambiental (Tabela 5).  

Tabela 5 – Relação entre nível de disclosure socioambiental e Valor do Incentivo  
Índice de Disclosure 

Socioambiental (%) 
Nº de Empresas 

Receita Média Com 

Subvenção (R$) 

Média do Valor do 

Incentivo (%) 

0 – 25 16  27.257,94 119,1 

26 –50 36  23.763,11 41,3 

51 – 75 41  30.908,34 35,0 

76 – 100 63  64.440,87 22,9 

Total 156 42.427,03 440,2 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Observando a tabela 5, é possível identificar que no nível de maior disclosure 

socioambiental houve a maior média de receitas com subvenções. Contudo, esse valor 

representa 22,9% das receitas operacionais do grupo. Já as empresas concentradas no nível 

mais baixo de disclosure socioambiental obtiveram a menor receita média com subvenções. 

Todavia, elas têm uma representatividade média de, aproximadamente, 119,1% das suas 

receitas operacionais líquidas. Pode-se assim inferir que as empresas que recebem valores 

mais vultosos de incentivos praticam maior evidenciação de questões socioambientais e que 

para esse grupo tais receitas são menos representativas do que para os demais. 

A partir do método de seleção de variáveis Backward, foi possível determinar o 

modelo selecionado, apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6 – Modelo de regressão ajustado para o grupo de empresas que divulgam seus 

incentivos e valores recebidos 
R R2 R2 Ajustado Erro Padrão Estimado Durbin-Watson 

0,691 0,478 0,442 0,20201 1,995 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Foi selecionado o modelo de maior variabilidade explicada, maior significância e 

menor número de variáveis excluídas, cujo coeficiente de determinação (R²) explica 69,1% da 

variância do IDS. A Tabela 7 apresenta o teste F, necessário para testar a significância do 

modelo selecionado.  

Tabela 7 – Análise das significâncias do modelo para o grupo de empresas que divulgam seus 

incentivos e valores recebidos 
 Soma dos Quadrados DF Média dos Quadrados F Valor p 

Regressão 5,412 10 0,541 13,263 0,000 

Residual 5,917 145 0,041   

Total 11,329 155    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Na Tabela 7, observa-se que, quanto à aderência do modelo aos dados, ele se 

apresentou significativo ao nível de 5%. Quanto aos pressupostos da análise de regressão 

linear, independência e ausência de multicolinearidade, o modelo cumpriu todos eles, como 

observado na Tabela 6 e na Tabela 7. A normalidade dos resíduos, outro pressuposto da 

regressão linear, foi observada. Os coeficientes que formam a equação do modelo de 

regressão selecionado são mostrados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Coeficientes do modelo de regressão selecionado para o grupo de empresas que 

divulgam seus incentivos e valores recebidos 

 

Coeficiente não 

estandardizado 

Coeficiente 

estandardizado 
T Valor p 

Colinearidade 

B 
Erro 

Padrão 
Beta Tolerância VIF 

 (Constante) -0,498 0,132  -3,776 0,000   

 Alavancagem Operacional 0,003 0,001 0,106 1,750 0,082 0,718 1,393 

 Tamanho da Firma 0,169 0,021 0,550 8,141 0,000 0,727 1,376 

 ROE 0,001 0,000 0,253 3,820 0,000 0,800 1,250 

 Segmento_Novo Mercado -0,068 0,035 -0,121 -1,955 0,053 0,790 1,266 

 Setor_Energia_Elétrica 0,139 0,046 0,189 3,005 0,003 0,657 1,522 

 SER_Mineração -0,287 0,119 -0,146 -2,413 0,017 0,938 1,066 

 SER_Petróleo 0,278 0,103 0,163 2,695 0,008 0,864 1,158 

 SER_Software 0,287 0,145 0,120 1,987 0,049 0,938 1,066 

 SER_Transporte 0,207 0,086 0,147 2,393 0,018 0,858 1,166 

 TIN 0,008 0,004 0,119 1,909 0,058 0,828 1,208 

Fonte: Dados da pesquisa. 

É possível observar que o valor p é menor que o nível de significância de 5%, 

confirmando que o IDS é significativamente influenciado pelas variáveis Tamanho, 

Rentabilidade, setores de Energia Elétrica, Mineração, Petróleo e gás, Transporte e Software e 

dados. As demais variáveis também contribuem para o comportamento do IDS. Assim, a 

fórmula do modelo é dada pela seguinte equação: 

IDS = -0,498 + 0,169TAM + 0,001ROE + 0,139SER_ENERGIA_ELÉTRICA – 

0,287SER_MINERAÇÃO + 0,278SER_PETRÓLEO + 0,287SER_SOFTWARE + 

0,207SER_TRANSPORTE                                                                                                        (4) 

Dessa forma, conclui-se que as companhias maiores, com maior rentabilidade e 

pertencentes aos setores de Energia Elétrica, Mineração, Petróleo e gás, Software e dados e 

Transporte divulgam mais informações de cunho socioambiental.  

Destaca-se a não representatividade estatística das duas principais variáveis envolvidas 

nessa análise: Tipo de Incentivo e Valor do Incentivo. 

Enfatiza-se que a influência da variável Setor no índice de disclosure decorre do fato 

de determinados setores sofrerem pressões diferenciadas por informações por parte dos 

usuários. A regularização por organismos fiscalizadores e reguladores também pode alterar o 
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comportamento de determinados setores frente à evidenciação de informações. Tal fenômeno 

ocorre devido à iniciativa de recuperação da legitimidade através da evidenciação 

socioambiental.  

Tendo em vista o prejuízo causado à imagem da empresa pelo recebimento de SAG, 

não foi possível comprovar estatisticamente que o disclosure das beneficiárias brasileiras é 

decorrente da tentativa de mitigação dos prejuízos à legitimidade da firma pelo recebimento 

de incentivos governamentais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo geral investigar a relação entre o disclosure 

socioambiental e a prática de incentivos governamentais, pela perspectiva da Teoria da 

Legitimidade. 

Para tanto se buscou referência na Teoria do Disclosure e na Teoria da Legitimidade, 

além de estudos que abordam as principais temáticas do trabalho (incentivos governamentais, 

disclosure socioambiental e legitimidade), separada ou conjuntamente. Apesar da relevância 

do tema, o estudo conjunto desses temas ainda é muito incipiente no cenário nacional; as 

pesquisas se resumem ao âmbito internacional. 

Tomando-se por base as evidências encontradas nos estudos anteriores, adotou-se 

como hipótese para este que há relação positiva entre o nível de disclosure socioambiental e o 

recebimento de subvenções e assistências governamentais. Assim, as empresas beneficiadas 

com incentivos fiscais divulgariam mais informações sobre RSC em seus relatórios, com 

vistas a diminuir o possível impacto negativo na sociedade proveniente do recebimento de 

subvenções e assistências governamentais. Além disso, espera-se que essas empresas 

demonstrem preocupação em atender às expectativas da sociedade.  

Com vistas a um posicionamento acerca da aceitação da hipótese, procedeu-se a uma 

análise quantitativa das SAG das empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa 

selecionadas para o estudo.  

No que diz respeito à análise do comportamento das SAG, montou-se um perfil das 

empresas beneficiárias de incentivos governamentais, que são: empresas com maior tempo de 

mercado, menos alavancadas e com alta média de rentabilidade. Verificou-se ainda que 

aproximadamente 43% das empresas que receberam benefícios do governo não divulgam o 

valor da receita obtida com as SAG.  

Por fim, foi feita uma análise dos fatores determinantes para a evidenciação 

socioambiental. Segregou-se em grupo, com vistas a se obter os fatores determinantes para 

cada grupo isoladamente. Para tanto, o presente estudo utilizou a técnica estatística análise de 

Regressão Linear Múltipla. 

Para o grupo de empresas que não informaram receber incentivos governamentais, 

apenas as variáveis Setores Ambientalmente Sensíveis, Tamanho e Setor de Alimentos, 

Comércio e Construção contribuíram significativamente para o comportamento do IDS nesse 

grupo. Em análise das empresas que informam receber incentivos governamentais, mas não 

evidenciam o valor respectivo, o IDS é influenciado pelas variáveis Tamanho, ROA e 

Segmento de listagem Nível 2. Analisaram-se ainda as empresas que divulgam seus 

incentivos e valores, encontrando-se como determinantes do comportamento do IDS as 

seguintes variáveis: Tamanho, Market To Book, ROE, Segmento de listagem Novo Mercado 

e setores de Energia Elétrica, de Mineração, de Minerais não Metálicos, Petróleo e gás, 

Software e dados e Transporte. 

Contudo, houve a necessidade de realizar nova análise para o grupo de empresas que 

divulgam seus incentivos e valores, haja vista que duas variáveis apresentaram 
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multicolinearidade e a necessidade de inclusão de outras variáveis mais específicas do grupo, 

como Valor do Incentivo e Tipo de Incentivo.  

Após a nova análise, constatou-se que as companhias maiores, com maior 

rentabilidade e pertencentes aos setores de Energia Elétrica, Mineração, Petróleo e gás, 

Software e dados e Transporte divulgam mais informações de cunho socioambiental. Vale 

destacar a predominância da variável Tamanho, independentemente de qual seja o grupo 

analisado. 

A partir dos dados apresentados, observa-se que o presente estudo alcançou o seu 

objetivo. Contudo, a hipótese levantada não pôde ser confirmada estatisticamente. Apesar de 

os testes estatísticos apontarem uma possível relação entre incentivos governamentais e 

disclosure socioambiental, a realização de testes mais robustos, estatisticamente, não 

comprovou tal relação.  

Ressalta-se ainda que esse resultado pode ser decorrente da incipiência desse tipo de 

estudo no cenário brasileiro. A realidade empresarial frente à evidenciação socioambiental, a 

pressão exercida pelos stakeholders e os critérios para obtenção de benefícios governamentais 

foram aspectos não tratados neste estudo, que podem influenciar e melhor explicar o resultado 

alcançado. 

Novas pesquisas deverão ser elaboradas e com mais profundidade para se obter um 

perfil claro e determinado da relação SAG-Legitimidade. Como ideias para futuras pesquisas, 

sugere-se a análise da percepção dos gestores e membros do mercado acionário sobre o 

impacto do recebimento de SAG na legitimidade organizacional. Levanta-se ainda como 

possível pesquisa futura a possibilidade de uma análise temporal. 
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