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RESUMO 

O objetivo deste estudo é verificar se as variáveis discriminantes tamanho da empresa, setor de 

atividade, internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança corporativa 

possuem aspecto discriminante em relação à divulgação do Relatório de Sustentabilidade ou do 

Relato Integrado. Tendo como referência o Comunicado Externo 017/2011-DP da 

BM&FBovespa, as empresas listadas passaram a indicar a partir de 2012 em seu Formulário de 

Referência se realizavam disclosure de Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado, e em 

caso negativo, sua justificativa. Analisou-se uma amostra de 316 empresas listadas na 

BM&FBovespa no ano de 2013. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e 

regressão logística. A pesquisa evidenciou que 42,1% das empresas divulgam o Relatório de 

Sustentabilidade ou o Relato Integrado (DIV), 33,9% não divulgam, mas justificam (NDE) e 

24,1% não divulgam e não explicam (NDN). Conforme análise de regressão logística, para o 

primeiro modelo (DIV e NDE) e segundo modelo (DIV e NDN), as variáveis Tamanho e Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa (NGC) mostraram-se significantes e, logo, tem 

caráter discriminante. Porém, as hipóteses dos dois primeiros modelos foram parcialmente 

rejeitadas, dado que as variáveis setor, internacionalização e participação no Ibovespa não 

apresentaram fator discriminante. O terceiro modelo (NDE e NDN) não apresentou bom ajuste, 

logo sua hipótese foi rejeitada. Com base na Teoria dos Stakeholders conclui-se que as variáveis 

Tamanho e NGC constituem discriminantes entre os clusters, por representarem as condições 

para compreensão da influência que stakeholders exercem sobre a empresa e como as empresas 

respondem a essas influências. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa; Relatório de Sustentabilidade; Relato 

Integrado; Análise Multivariada. 
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Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A evidenciação de informações contábeis é motriz para que os stakeholders possam 

modificar e fundamentar seu conhecimento em relação a uma empresa. Por esta razão, espera-

se que as informações contábeis sejam empregadas na solução de problemas de natureza 

contábil, econômico-financeira, física, social e ambiental (Yamamoto & Salotti, 2006). 

Para isto, as empresas utilizam-se, além da divulgação de demonstrativos de caráter 

compulsório, da divulgação de informações voluntárias para mitigar lacunas na informação 

quanto à evolução de políticas econômicas, financeiras e sociais e ao modus operandi da 

empresa no período em questão. Dentre as formas de evidenciação voluntária no Brasil 

destacam-se o Relatório de Sustentabilidade e o Relato Integrado. 

Assim, a fim de incentivar boas práticas de gestão e transparência no mercado de 

capitais, a BM&FBovespa, por meio do Comunicado Externo 017/2011-DP, passou a 

recomendar que as empresas listadas indiquem em seu Formulário de Referência, a partir de 

2012, se publicam Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado, e onde este está 

disponível. Em caso negativo, devem explicar por que não o fazem (BM&FBovespa, 2014a, 

BM&FBovespa, 2014b). 

Neste contexto, estudos anteriores a este analisaram aspectos sobre o nível de disclosure 

e qualidade da informação voluntária em relação a algumas características empresariais 

(Trotman & Bradley, 1981; Cowen, Ferreri & Parkaer, 1987; Patten, 1991; Braga, Oliveira & 

Salotti, 2009; Rover, Tomazzia, Murcia & Borba, 2012). Ainda no quesito divulgação 

voluntária, porém com outra abordagem, a presente pesquisa direciona-se para o estudo de 

variáveis que discriminem empresas quanto a divulgação de Relatório de Sustentabilidade ou 

Relato Integrado, fazendo distinção entre empresas que divulgam (DIV), empresas que não 

realizam esse disclosure e não explicam (NDN), e também as que não realizam, mas justificam 

por que não o fazem (NDE).  

Desse modo, esta pesquisa procura investigar, no âmbito brasileiro, a seguinte questão: 

As variáveis tamanho da empresa, setor de atividade, internacionalização, participação no 

índice Ibovespa e governança corporativa possuem aspecto discriminante em relação a 

divulgação do Relatório de Sustentabilidade ou do Relato Integrado?   

O objetivo deste estudo é verificar se as variáveis discriminantes tamanho da empresa, 

setor de atividade, internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança 

corporativa possuem aspecto discriminante em relação a divulgação do Relatório de 

Sustentabilidade ou do Relato Integrado. 

A presente pesquisa justifica-se pela análise de fatores determinantes para a divulgação 

do relatório de sustentabilidade ou do relato integrado, ainda não realizada sob a perspectiva de 

empresas que não divulgam, mas que explicam o porquê. O advento deste novo cluster foi 

incentivado pelo Comunicado Externo 017/2011-DP e identificado, consequentemente, por 

meio de evidenciação em formulários de referência. 

Em termos teóricos, o estudo contribui para a ampliação da literatura sobre em 

investigações empíricas que tratam de determinantes para o disclosure da responsabilidade 

social corporativa sob a perspectiva da Teoria dos Stakeholders. No aspecto prático, os 

resultados apresentados por esta pesquisa podem ser utilizados para que os stakeholders 

avaliem o perfil das atuais práticas de evidenciação no mercado de capitais.   

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Disclosure da responsabilidade social corporativa e a Teoria dos Stakeholders 

As atividades desenvolvidas por uma empresa geram, na sociedade, expectativas quanto 

às políticas econômicas, financeiras, sociais e ambientais, ou seja, por seu comportamento e 
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resultados obtidos pela gestão empresarial. Segundo Wood (1991), uma vez que a empresa e a 

sociedade são interligadas, as expectativas incidem sobre as empresas, devido seu papel 

enquanto instituição econômica; sobre a responsabilidade das empresas pelo que são e o que 

fazem e; também sobre os gestores enquanto atores morais dentro da firma. 

Neste sentido, Tinoco e Kraemer (2004, p. 104) apontam que “o reconhecimento da 

dimensão social das empresas exige que sejam criados instrumentos de demonstração dos atos 

e valores relevantes para a sociedade, ou para os parceiros da empresa (stakeholders), e não 

apenas dos resultados econômicos financeiros”. Ou seja, essa necessidade surge de um hiato de 

informações de cunho não financeiro que não estão previstas nas demonstrações padronizadas, 

mas imprescindíveis para que haja disponibilização completa, imparcial e fidedigna de 

informações.  

De acordo com Santiago, Fernandes e Gonçalves (2014) atribui-se à contabilidade a 

responsabilidade de gerar informações sobre os impactos sociais das atividades corporativas. O 

disclosure social age como atenuador das assimetrias de informação e incertezas existentes na 

relação entre empresa e investidores, ou seja, por meio do exercício da accountability, 

informações econômico-financeiras e sociais são disponibilizadas aos stakeholders. 

Para Martins e Carvalho (2011), quando a informação contábil se torna accountability 

é porque traz informações de natureza social e ambiental sobre as organizações. Por esta razão 

e, de acordo com Martins e Carvalho (2011), a informação contábil embora surja no ambiente 

patrimonial (das organizações), ela também está inserida no ambiente econômico e social.  

Neste sentido, a Contabilidade Social Corporativa (CSC) tem como proposta a 

evidenciação de informações sobre os objetivos da empresa, seu desempenho econômico e 

financeiro, políticas e contribuições sociais, de forma que seja possível avaliar quão bem a firma 

estaria cumprindo com sua parte no compromisso social (Fiório, Pereira, Nossa, Nossa & Costa, 

(2008); Santiago et al., 2014). Dentro do arcabouço da CSC, destacam-se as iniciativas de 

disclosure sob a forma de Relatórios de Sustentabilidade ou Relato Integrado, que buscam 

reduzir a assimetria de informações financeiras e não financeiras de cunho ambiental, social e 

estratégico.  

Daub (2007) considera que os relatórios de sustentabilidade são meios de informação 

para um público crítico que exige comportamentos éticos e responsáveis, ou seja, são formas 

de assegurar aos stakeholders que a empresa tem capacidade de gerar valor agregado, além da 

perspectiva econômica. Segundo Nelson (2014), cerca de 93% das 250 maiores empresas do 

mundo publicam relatórios de sustentabilidade ou similar, sendo que destas, quase 60% são 

sujeitas a auditorias independentes. Neste contexto, Nelson (2014) ressalta que o alcance da 

Responsabilidade Social Corporativa amadureceu ao longo da última década, impulsionado por 

uma combinação de evolução de diretrizes globais, aumento das expectativas dos stakeholders 

e de exigências quanto à divulgação de informações corporativas. 

De forma complementar, a proposta para Relatos Integrados refere-se ao processo de 

integração de informações financeiras e não financeiras não restritas às informações de cunho 

ambiental, mas também as informações referentes à estratégia e criação de valor da empresa, a 

curto, médio e longo prazo (International Integrated Reporting Council (IIRC), 2013).  

Assim, ambas as formas de divulgação voluntária da informação são corroboradas pela 

Teoria dos Stakeholders, embebida pelo conceito de que os gestores devem tomar decisões que 

levem em conta os interesses de todas as partes interessadas em uma empresa, por meio do 

delineamento de estratégias para a maximização de valor (Jensen, 2001). 

Roberts (1992) corrobora nesse sentido com Jensen (2001) e Santiago et al. (2014), por 

meio de estudo realizado sobre divulgação de informações sociais corporativas de 130 

companhias analisadas previamente pelo Council on Economic Priorities (CEP) em 1986. A 

análise do CEP estabeleceu um ranking de níveis de disclosure de atividades de 

responsabilidade social corporativa das maiores empresas de acordo com a “Fortune 500”. Os 
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resultados do estudo apontam que a Teoria dos Stakeholders é uma base adequada para a análise 

empírica de divulgação social das empresas e que fatores como desempenho econômico, 

influência dos stakeholders e postura estratégica estão relacionados ao nível de divulgação 

sobre responsabilidade social corporativa. 

Desse modo, a Teoria dos Stakeholders fornece arcabouço teórico para que a empresa 

conheça suas partes interessadas, permitindo maior interação entre ambos (Gray, Kouhy & 

Lavers, 1995; Ladeira, 2009). Stakeholders ou partes interessadas são pessoas ou grupos que 

reivindicam, possuem direitos ou interesses em uma empresa e em suas atividades. Os direitos 

e interesses reivindicados decorrem de transações entre a empresa e suas partes interessadas ou 

ações tomadas pela empresa como resultado de obrigação legal ou moral, individual ou coletiva 

(Clarkson, 1995).  

De acordo com Clarkson (1995), pode-se distinguir dois grupos de stakeholders, 

primários e secundários. Os primários possuem participação vital na sobrevivência da empresa, 

como é o caso dos clientes, fornecedores, empregados e investidores, financiadores. Há um alto 

grau de interdependência entre a empresa e seus stakeholders primários. 

O grupo de stakeholders secundários influencia e é influenciado pela existência da 

empresa, porém não está imbricado ao seu cotidiano operacional, tampouco é essencial para a 

sobrevivência da empresa. Neste grupo estão inclusos os meios de comunicação, analistas de 

mercado e agências reguladoras. Segundo Clarkson (1995), ainda que a empresa não dependa 

dos stakeholders secundários para sua continuidade, este grupo pode, no entanto, ter impacto 

significativo para a empresa, inclusive negativo. 

 Corroborando Clarkson (1995), Morsing e Schultz (2006) consideram os stakeholders 

elementos estratégicos que geram impacto positivo à empresa, desde que compartilhem da 

missão e propósito da empresa. Morsing e Schultz (2006) observam que é necessário o 

envolvimento das partes interessadas para que as empresas entendam e se adaptem às suas 

preocupações. Em outras palavras, a Teoria dos Stakeholders, em sentido estrito, requer não 

somente a compreensão da influência que as partes interessadas exercem sobre a empresa, mas 

como as empresas respondem a essas influências (Santiago et al., 2014). 

 Sobre isto, de acordo com Cooper e Owen (2007), o processo de evidenciação de 

relatórios que apresentem níveis elevados de evidenciação de informação é regido por 

princípios de responsabilidade social corporativa. Estes princípios, por sua vez, estão 

relacionados a Teoria dos Stakeholders e asseguram que haverá inclusão de aspirações e 

necessidades das partes interessadas no processo de elaboração dos relatórios. 

 

2.2 Estudos empíricos anteriores  
Estudos sobre divulgação de informações sobre responsabilidade social corporativa são 

realizados desde o início da década de 1980 (Trotman & Bradley,1981; Cowen et al., 1987). 

Estes estudos demonstraram que companhias norte americanas, australianas e europeias 

disponibilizavam algum tipo de informação sobre responsabilidade corporativa. Neste sentido, 

Trotman e Bradley (1981) investigaram características de companhias australianas que 

divulgavam informações sobre responsabilidade corporativa. Os autores utilizaram amostra de 

207 empresas selecionadas entre as 600 listadas na Australian Associated Stock Exchange. 

Constatou-se que as companhias que divulgam informações sobre responsabilidade social 

corporativa são as maiores em tamanho, apresentam alto risco sistemático, enfrentam pressões 

sociais (efeitos dos produtos produzidos no ambiente e necessidade de informações por meio 

dos relatórios anuais) e possuem gestão voltada para o longo prazo.  

Ainda analisando características de companhias e divulgação sobre responsabilidade 

corporativa, Cowen et al. (1987) investigaram a relação entre as características específicas das 

companhias e os diferentes tipos de disclosure. A pesquisa analisou o efeito de quatro variáveis 

(tamanho, setor industrial, rentabilidade e a existência de comitê de responsabilidade social) em 



 

5 

sete tipos de disclosure: ambiente, energia, práticas justas de negócios, recursos humanos, 

envolvimento comunitário, segurança dos produtos. Os autores utilizaram amostra de 134 

companhias norte-americanas de dez indústrias diferentes que constavam no relatório anual da 

“Fortune 500”. Foi constatado que o tamanho da empresa tem relação significativa com 

divulgações sobre questões ambientais, de energia e práticas justas de negócios. A classificação 

do setor industrial influencia em divulgações de energia e envolvimento comunitário, enquanto 

a presença de um comitê de responsabilidade social corporativa estaria relacionada a 

divulgações de práticas de recursos humanos. 

Patten (1991) também examinou a influência de fatores como pressão social e 

rentabilidade nas divulgações sociais corporativas. Em contraponto aos dois estudos citados 

anteriormente, este analisou quais características de 128 companhias poderiam ser relacionadas 

com o disclosure social. Esta pesquisa utilizou os mesmos sete tipos de disclosure utilizados na 

pesquisa de Cowen et al. (1987), analisando informações do exercício de 1985. Como variáveis 

foram utilizadas: o tamanho das empresas (com base no valor das receitas no exercício de 1985), 

o tipo de indústria e os indicadores ROA (retorno sobre ativos), ROE (retorno sobre 

patrimônio), média de cinco anos do ROE, ROA do exercício anterior (1984) e variável dummy 

de empresas que divulgaram decréscimo de receitas comparando o exercício anterior. O 

resultado apontado pelos autores indicou que o tamanho e o tipo de indústria são variáveis 

explanatórias significantes, enquanto as variáveis de rentabilidade não são significantemente 

associadas às divulgações sociais corporativas. 

 Analisando a relação entre características das empresas e divulgação voluntária de 

informações, Murcia, Rover, Lima, Fávero e Lima (2008) analisaram informações do ano de 

2006 de 58 empresas cujas atividades são de alto impacto ambiental. Neste estudo, os autores 

testaram as variáveis tamanho, rentabilidade, endividamento, serviço de auditoria, índice de 

sustentabilidade empresarial da BM&FBovespa (ISE) e internacionalização como 

determinantes do disclosure das empresas. Conclui-se que as variáveis tamanho, empresa de 

auditoria e participação no ISE são significativas para explicar o disclosure ambiental. 

 Também pesquisando determinantes do nível de divulgação ambiental Braga et al. 

(2009), a partir da Teoria da Divulgação, analisaram demonstrações contábeis de 108 empresas 

de diversos setores participantes da edição de 2007 do anuário “Exame Melhores e Maiores”. 

Os autores concluíram que as variáveis tamanho, riqueza criada e natureza da atividade exercem 

influência direta e significativa sobre o nível de divulgação ambiental. Por outro lado, 

desempenho, endividamento, controle acionário e governança não influenciam de forma 

significativa o nível de disclosure.   

Rover et al. (2012) analisaram no período de 2005 a 2007, 57 empresas da 

BM&FBovespa que pertenciam aos setores de alto impacto ambiental com o objetivo de 

identificar os fatores que determinam a divulgação ambiental pelas empresas brasileiras 

potencialmente poluidoras. Foram utilizadas como variáveis o tamanho (ativo total), 

rentabilidade (ROA), endividamento (relação entre passivo exigível e ativo), auditoria (se 

auditada por Big Four), participação no ISE e internacionalização (listada na New York Stock 

Exchange). As análises demonstraram que tamanho, empresa de auditoria e participação no ISE 

são significantes para explicar a divulgação voluntária de informações ambientais. 

Em busca de verificar quais variáveis teriam relação com a adesão de empresas ao ISE, 

Nunes, Teixeira, Nossa e Galdi (2010) se basearam na Teoria dos Stakeholders para analisar a 

relação entre estas variáveis e a responsabilidade social corporativa. A amostra era composta 

por 124 empresas com as ações mais líquidas da BM&FBovespa no período entre junho de 

2006 a junho 2007. Como variáveis de análise de adesão ao ISE foram utilizadas tamanho, setor 

de atividade de alto impacto ambiental, controle acionário estrangeiro, emissão de ADR e se a 

empresa é de propriedade estatal ou não. Foi constatado que há indícios de que o tamanho das 

empresas e o setor que atua influencia a adesão da empresa ao ISE, enquanto as variáveis de 
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localização, ser emissora de ADR e ser de propriedade estatal não possuem significância 

estatística quanto à adesão ao ISE. 

Com a finalidade de investigar se a forma de financiamento das empresas influenciam 

em sua adesão ao ISE da BM&FBovespa, Teixeira, Nossa e Funchal (2011) verificaram a 

relação entre a participação da empresa no índice, como proxy de responsabilidade social 

corporativa, e o endividamento das empresas. Também analisaram se a adesão ao ISE possui 

relação com o risco da companhia. Os autores concluíram que as empresas que possuíam 

práticas de RSC possuem menor endividamento e a sua participação no ISE suscita menor 

percepção de risco. 

Ainda com objetivo de identificar variáveis que influenciam a adesão ao ISE da 

BM&FBovespa, Andrade, Bressan, Iquiapaza e Moreira (2013) investigaram a relação entre 

Sustentabilidade Empresarial, utilizando como proxy a participação da empresa no ISE, e o 

desempenho financeiro. Foram utilizadas como variáveis para análise: tamanho, setor, 

endividamento, capacidade de financiamento, rentabilidade, se a crise de 2008 exerceu 

influência na relação entre adesão ao ISE e valor de mercado da empresa. A amostra consistiu 

de 81 empresas no período de 2006 a 2011 classificadas pela dimensão ambiental do impacto 

de suas atividades (impacto alto ou moderado). Os autores concluíram que as companhias mais 

rentáveis, de maior tamanho e de setores de alto impacto ambiental possuem maior 

probabilidade de adesão ao ISE.  

A relação entre práticas sustentáveis de negócios e desempenho econômico-financeiro, 

risco e valor da empresa foi abordada na pesquisa de Lameira, Ness, Quelhas e Pereira (2013). 

Utilizando como proxy de práticas sustentáveis a participação no ISE, foram analisadas 205 

empresas listadas na BM&FBovespa no período de 2005 a 2009 com a finalidade de investigar 

associação entre sustentabilidade e desempenho, risco e valor da empresa. Entre os achados da 

pesquisa, ressalta-se que as empresas que possuem práticas sustentáveis de negócio apresentam 

maior valor de mercado e menor risco. 

Assim, dentre as pesquisas mencionadas, constata-se que foram objeto de estudo a 

relação entre o nível ou qualidade do disclosure sobre responsabilidade social corporativa e 

características das empresas (Trotman & Bradley, 1981; Cowen et al., 1987; Patten, 1991; 

Braga et al., 2009, Rover et al., 2012), a tipologia do disclosure e meios de divulgação e sua 

relação com as características das empresas (Murcia et al., 2008), os fatores determinantes para 

adesão ao ISE (Nunes et al., 2010; Teixeira et al., 2011; Andrade et al., 2013) e também a 

relação entre disclosure e desempenho econômico-financeiro (Lameira et al., 2013). A presente 

pesquisa, apesar de analisar fatores ou características de empresas, difere das demais citadas, 

pois estuda a relação entre variáveis das empresas listadas e a existência ou não de divulgação 

de Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado, buscando discriminar empresas que 

realizam e que não realizam essa forma de disclosure, e também as que não realizam, mas 

justificam por que não o fazem.  

 

3 MÉTODO DA PESQUISA 

3.1 Seleção da amostra e coleta de dados 

O presente estudo desenvolve-se por meio de estratégia descritiva e de uma abordagem 

empírico-analista, a qual, segundo Martins (2000) utiliza-se de técnicas de coleta, tratamento e 

análise de dados quantitativos, estabelecendo uma relação causal entre variáveis.  

A amostra do estudo consiste nas empresas de capital aberto com ações listadas na 

BM&FBovespa. Assim, para definição da listagem, utilizou-se como referência as informações 

compiladas pela BM&FBovespa no documento “Empresas Listadas: Relatório de 

Sustentabilidade ou Relato Integrado” (BM&FBovespa, 2014c). As informações disponíveis 

no documento citado advêm do Formulário de Referência 2014 (ano base 2013), item 7.8 
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“Relações de longo prazo relevantes”, das empresas listadas em pregão em 02/06/2014 

(BM&FBovespa, 2014c).  

De acordo com o Comunicado Externo 017/2011-DP (BM&FBovespa, 2011) a partir 

de 2012 as empresas listadas devem indicar em seu Formulário de Referência se publicam 

Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado e onde está disponível. Em caso negativo, 

devem explicar por que não o publicam, no mesmo item de seu Formulário de Referência.  

Com base nessas informações, a listagem inicial era composta por 437 empresas, sendo 

que 8 empresas foram excluídas da amostra por motivos de incorporação ou cancelamento de 

registro como companhia aberta. Outras 12 empresas foram excluídas da amostra por não 

apresentarem informações referentes à classificação setorial. Estas empresas foram excluídas, 

pois a classificação setorial constitui critério para análise de uma das variáveis. Ainda, foram 

excluídas da análise as empresas financeiras, que representavam 101 empresas. Assim, a 

amostra final é composta por 316 empresas. 

Por meio da análise da listagem, no que se refere à divulgação de Relatório de 

Sustentabilidade ou Relato Integrado, observou-se a constituição de três clusters: (i) empresas 

que divulgam relatório de sustentabilidade ou relato integrado (DIV); (ii) empresas que não 

divulgam relatório de sustentabilidade ou relato integrado, mas explicam por que não o fazem 

(NDE) e; (iii) empresas que não divulgam relatório de sustentabilidade ou relato integrado e 

não explicam por não divulgam (NDN).  

Os dados da pesquisa foram extraídos do Terminal Bloomberg Professional e de 

informações disponibilizadas pela BM&FBovespa, de seus indicadores próprios e também 

pelas Demonstrações Financeiras Padronizadas das empresas da amostra. As informações 

coletadas se referem somente ao exercício de 2013. Após a coleta, os dados foram trabalhados 

em planilhas de Excel e transferidos para o software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 20.0. 

 

3.2 Descrição das variáveis e hipóteses 

As variáveis inseridas neste estudo foram selecionadas de acordo com a revisão de 

literatura, a fim de que representem aspectos discriminantes das empresas da amostra sob 

diferentes perspectivas. Assim, foram selecionadas as variáveis Ativo Total como proxy para 

Tamanho, o índice Ibovespa como indicador de ativos com maior liquidez, em termos de 

negociabilidade, o critério de emissão de ADRs como proxy para internacionalização, a variável 

de adesão aos níveis diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBovespa como proxy 

para disclosure, e por fim, o aspecto de impacto ambiental foi analisado conforme a variável 

Classificação Setorial da BM&FBovespa.  

Estudos mostram que o tamanho de uma companhia pode influenciar sua disposição em 

realizar (e divulgar) ações de responsabilidade social corporativa, sendo considerado como fator 

decisivo para disclosure de RSC (Murcia et al., 2008; Nunes et al., 2010; Rover et al., 2012; 

Teixeira et al., 2011; Andrade et al., 2013). Como grandes empresas possuem maior exposição 

na sociedade e no mercado, os custos dessa exposição são maiores, fazendo com que as 

empresas sejam mais transparentes e se preocupem com sua reputação (Trotman & Bradley, 

1981; Cowen et al., Parker, 1987). Utilizou-se neste trabalho como proxy o logaritmo de Ativo 

Total das empresas para o ano de 2013.  

 O Índice Bovespa (Ibovespa) é resultante de uma carteira teórica de ativos que possuem 

maior volume de negócios e financeiro, ponderados pelo valor de mercado de ações em 

circulação (free float) (BM&FBovespa, 2014d). Uma vez estabelecidos estes critérios da 

carteira, um número maior de stakeholders exercem pressão por informações das companhias 

componentes do índice, seja pelo elevado número de ativos negociados. A variável dummy 

IBOV foi inserida na pesquisa para verificar se há poder discriminante.  
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 Com a internacionalização de empresas, os demonstrativos contábeis se tornam fonte de 

informação importante para os investidores externos. Neste sentido, empresas que emitem ADR 

(American Depositary Receipt) devem se submeter ao rigor dos padrões americanos de 

governança corporativa exigidos pela Securities and Exchange Commission (SEC). Assim 

como as empresas com inserção internacional possuem tendência a adotar iniciativas para 

desenvolvimento sustentável, espera-se que as empresas que possuem ativos negociados na 

bolsa norte-americana tenham predisposição a divulgar informações sobre responsabilidade 

social corporativa (Masullo & Leme, 2009). 

 O disclosure pode ser entendido como uma das bases das boas práticas de governança 

corporativa. Dessa forma, empresas que participam de Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa na BM&FBovespa se comprometem a divulgar uma quantidade e qualidade maior 

informações aos seus usuários (Braga et al., 2009). Assim, busca-se verificar se a variável 

participação em níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBovespa (Nível 1, 

Nível 2 ou Novo Mercado) possuem aspecto discriminante entre as empresas que divulgam ou 

não relatório de sustentabilidade ou relato integrado. 

 A Lei n. 10.165/2000 (2000) prevê em seu anexo VIII a classificação para empresas 

potencialmente poluidoras e consumidoras de recursos ambientais, de acordo com setor de 

atividade. Com a preocupação do impacto de suas atividades, as empresas podem divulgar quais 

ações são realizadas para mitigar estes impactos e prover seus usuários de informações 

apropriadas. Neste sentido, analisam-se as empresas em dois níveis de impacto: alto e 

moderado, compondo uma variável dummy. As empresas que integram o grupo de alto impacto 

ambiental são aquelas dos segmentos de: Extração e tratamento de minerais; Indústria 

metalúrgica; Indústria de papel e celulose; Indústria de couro e peles; Indústria química e 

Transporte, terminais, depósitos e comércio.  Os demais setores foram considerados como de 

impacto moderado (Nunes et al. 2010). Utilizou-se a classificação setorial da BM&FBovespa 

em dezembro/2014. 

No Quadro 1, apresenta-se uma síntese da construção das variáveis analisadas e a fonte 

de coleta de dados. 

 
Quadro 1: Descrição das Variáveis  

Variável Denominação Proxy Fonte 

DISC 

(Dependente) 
Disclosure: DIV, NDE e NDN Variável Categórica Nominal BM&FBovespa 

TAM 

(Independente) 
Tamanho: Ativo Total das empresas Logaritmo de Ativo Total Bloomberg 

IBOV 

(Independente) 

Ibovespa: Empresa integrante da 

carteira do Ibovespa da 

BM&FBovespa set-dez/2014 

Variável dummy: 

(0) Empresa integra índice 

Ibovespa 

(1) Empresa não integra 

índice Ibovespa 

BM&FBovespa 

ADR 

(Independente) 

Internacionalização: Empresa 

emissora de ADR  

(American Depositary Receipt) 

Variável dummy: 

(0) Empresa emissora de 

ADR 

(1) Empresa não emissora de 

ADR 

Bloomberg 

NGC 

(Independente) 

Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa: Empresa integrante dos 

Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa da BM&FBovespa: 

Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 

Variável dummy: 

(0) Empresa integra Níveis de 

Governança 

(1) Empresa não integra 

Níveis de Governança 

BM&FBovespa 

CLS 

(Independente) 

Classificação Setorial: Empresas 

pertencentes a setores de atividades 

potencialmente poluidoras 

Variável dummy: 

(0) Alto impacto ambiental 

(1) Impacto moderado 

Lei 10.165/2007 e 

BM&FBovespa 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014. 
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Desse modo, considerando a organização da amostra em três grupos e os aspectos das 

variáveis discriminantes, promoveu-se a construção de três hipóteses a serem testadas para 

responder a questão de pesquisa.  

Hipótese 1 (H1): As variáveis tamanho da empresa, setor de atividade, 

internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança corporativa possuem caráter 

discriminante entre os clusters DIV e NDE. 

Hipótese 2 (H2): As variáveis tamanho da empresa, setor de atividade, 

internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança corporativa possuem caráter 

discriminante entre os clusters DIV e NDN. 

Hipótese 3 (H3): As variáveis tamanho da empresa, setor de atividade, 

internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança corporativa possuem caráter 

discriminante entre os clusters NDE e NDN. 

Para cada hipótese, desenvolve-se um modelo por meio da análise de regressão logística, 

inserindo, inicialmente, as cinco variáveis discriminantes. Conforme o método foward stepwise 

Wald, verifica-se quais variáveis permanecem no modelo e que possuem, portanto, poder 

discriminante entre os grupos. De acordo com Fávero, Belfiore, Silva e Chan et al. (2009), a 

utilização  da regressão logística é adequada para estudar características de elementos 

pertencentes a um grupo determinado por uma variável categórica. Por meio da estimação dos 

parâmetros da função logística, pode-se ponderar dentre as variáveis explicativas, a importância 

de cada variável na ocorrência do evento de interesse. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise da Frequência e Estatística Descritiva 

A análise da frequência das variáveis tem como propósito obter informações a respeito 

da composição da amostra. Neste sentido, observaram-se os outputs de estatísticas descritivas. 

Na Tabela 1 são apresentados os dados sobre a frequência observada para a variável dependente 

Divulgação de Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado, cruzadas com a distribuição 

de acordo com Níveis Diferenciados de Governança. 
 

Tabela 1 Tabulação cruzada Divulgação de Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado e Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa 

Tipo de mercado 
Publica Relatório de Sustentabilidade ou Integrado? 

Total 
Percentual de 

frequência para 

Tipo de Mercado DIV NDN NDE 

Novo Mercado 51 14 49 114 36,1% 

Nível 2 8 2 4 14 4,4% 

Nível 1 19 1 3 23 7,3% 

Balcão 55 59 51 165 52,2% 

Total 133 76 107 316 100% 

Percentual de frequência 

para DIV, NDN e NDE  
42,1% 24,1% 33,9% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Para a amostra de estudo, observa-se a distribuição das empresas entre três grupos: (i) 

42,1% das empresas da amostra divulgam relatório de sustentabilidade ou relato integrado 

(DIV); (ii) 33,9% das empresas da amostra não divulgam relatório de sustentabilidade ou relato 

integrado, mas explicam por que não o fazem (NDE) e; (iii) 24,1% das empresas da amostra 

não divulgam relatório de sustentabilidade ou relato integrado e não explicam por que não 

divulgam (NDN).  

Assim, para o exercício de 2013, dentre as empresas não financeiras listadas na 

BM&FBovespa, há frequência de 42,1% de empresas que divulgam Relatório de 

Sustentabilidade ou Relato Integrado. Este resultado opõe àqueles apresentados por Nelson 

(2014), que constatou que 93% das maiores empresas do mundo divulgam relatório de 

sustentabilidade ou similar. Assim, verifica-se de maneira comparativa que, para os usuários da 
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informação de empresas brasileiras em relação ao cenário internacional, existem lacunas de 

informação de caráter integrado ou sustentável. 

Conforme apresentado na Tabela 1, a frequência de empresas não incluídas nos Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBovespa (52,2%) é superior ao percentual 

acumulado de empresas em níveis diferenciados de governança corporativa (47,8%). Na Tabela 

2 é apresentada a distribuição das empresas da amostra válida, conforme a classificação setorial 

da BM&FBovespa cruzada com a distribuição de empresas que realizam divulgação de 

Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado.  
 

Tabela 2 Tabulação cruzada Divulgação de Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado e classificação 

setorial BM&FBovespa 

Classificação Setorial 

Publica Relatório de Sustentabilidade ou 

Integrado? Total 

Percentual de 

frequência para 

Classificação Setorial DIV NDN NDE 

Bens Industriais 9 8 14 31 9,8 % 
Construção e Transporte 19 20 22 61 19,3 % 
Consumo Cíclico 17 18 30 65 20,6 % 
Consumo Não Cíclico 16 8 14 38 12,0 % 
Materiais Básicos 16 5 15 36 11,4 % 
Petróleo, Gás e Combustíveis 2 0 4 6 1,9 % 
Tecnologia da Informação 4 0 3 7 2,2 % 
Telecomunicações 5 5 0 10 3,2 % 
Utilidade Pública 45 12 5 62 19,6 % 

Total 133 76 107 316 100,0 % 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, observa-se que os setores mais 

representativos na amostra, em termos percentuais, foram os setores Consumo Cíclico (20,6%) 

e Utilidade Pública (19,6%), ambos os setores são de impacto ambiental moderado e, 

Construção e Transporte (19,3%) cujo impacto ambiental é considerado alto. Em continuação 

à análise descritiva, com a finalidade de levantar variáveis discriminantes entre os grupos que 

compõe a amostra, procedeu-se à análise de regressão logística.  

 

4.2 Regressão Logística 

Adicionalmente à análise de estatística descritiva, foram desenvolvidas regressões 

logísticas entre os três grupos de empresas, por meio de três modelos. O primeiro modelo 

analisou empresas que divulgam e empresas que não divulgam, mas explicam, verificando H1. 

O segundo modelo testou H2, analisando empresas que divulgam e empresas que não divulgam 

e não explicam. E o terceiro modelo, a análise ocorreu para empresas que não divulgam e não 

explicam e as que não explicam, para testar H3.  

 

4.2.1 Primeiro modelo  

O primeiro modelo analisou 240 observações para a variável dummy dependente 

composta por empresas que Divulgam (0) e as empresas que Não Divulgam, Mas Explicam, 

porquê não o fazem (1). Assim, testando H1, este modelo verificou se as variáveis tamanho da 

empresa, setor de atividade, internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança 

corporativa possuem caráter discriminante entre os clusters DIV e NDE. 

Para obter o modelo de regressão logística, que buscou identificar as variáveis que 

discriminam a variável dummy, utilizou-se o método foward stepwise Wald, do SPSS v.20. O 

modelo logístico se ajustou após duas etapas.  

Por intermédio da distribuição Qui-quadrado, verifica-se que os coeficientes em 

conjunto são significativos para o modelo, pois Sig. = 0,000. Assim, para o primeiro modelo 

pelo menos um dos coeficientes mostrou-se diferente de zero ao nível de significância de 5%. 
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 Por meio da função de Verossimilhança, a medida -2LL apresentou o valor de 258,2 e 

a medida R² de Cox e Snell foi igual a 0,258. A medida R² de Nagelkerke foi igual a 0,345, 

demonstrando que o modelo proposto apresenta um poder explicativo de 34,5%. De acordo 

com o Teste de Hosmer e Lemeshow, ao nível de significância de 5%, não se rejeita a hipótese 

de que não existem diferenças entre os valores preditos e observados, tendo em vista que o valor 

observado de Sig. foi de 0,204. 

 Confrontando a classificação das observações entre o previsto e o observado, o modelo 

logístico apresentou um percentual de acerto para empresas que divulgam relatório de 

sustentabilidade ou relato integrado de 82,0% e um percentual para empresas que não divulgam, 

mas explicam de 60,7%. O percentual global de acerto do modelo é de 72,5%, com um valor 

de corte de 0,550. Na Tabela 3 são apresentados os parâmetros do modelo estimado. 
 

Tabela 3 Variáveis na equação – resultados do modelo 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Tamanho -2,031 ,304 44,688 1 ,000 ,131 ,072 ,238 

NGC -,928 ,350 7,049 1 ,008 ,395 ,199 ,784 

Constante 19,138 2,905 43,402 1 ,000 204821111,422   

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 Com base na estatística de Wald, ao nível de significância de 5%, os coeficientes do 

modelo são considerados estatisticamente diferentes de zero e assim, no primeiro modelo, 

foram incluídas as variáveis Tamanho e Governança Corporativa. Ademais, de acordo com a 

estatística de Wald as variáveis Ibovespa, Internacionalização e Classificação setorial não foram 

incluídas no modelo. Assim, não se rejeita parcialmente a hipótese 1, pois as variáveis Tamanho 

e Governança Corporativa apresentaram poder discriminante para os clusters DIV e NDE. 

 

4.2.2 Segundo modelo 

O segundo modelo analisou 209 observações para a variável dummy composta por 

empresas que Divulgam (0) e as empresas que Não Divulgam e Não Explicam (1). Assim, 

testando H2, este modelo verificou se as variáveis tamanho da empresa, setor de atividade, 

internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança corporativa possuem caráter 

discriminante entre os clusters DIV e NDN. 

O modelo também foi desenvolvido aplicando o método foward stepwise Wald, do 

SPSS v.20 e se ajustou após duas etapas. Por intermédio da distribuição Qui-quadrado, 

constatou-se que pelo menos um dos coeficientes mostrou-se diferente de zero ao nível de 

significância de 5%, pois Sig. = 0,000. 

 A qualidade de ajuste do modelo foi verificada por meio da função de Verossimilhança, 

de modo que a medida -2LL apresentou o valor de 217,895. A medida R² de Cox e Snell foi 

igual a 0,235 e a medida R² de Nagelkerke foi igual a 0,322.  

Conforme o Teste de Hosmer e Lemeshow, ao nível de significância de 5%, não se 

rejeita a hipótese de que não existem diferenças entre os valores preditos e observados, tendo 

em vista que o valor observado de Sig. foi de 0,281.  

Confrontando a classificação das observações entre o previsto e o observado, o modelo 

logístico apresentou um percentual de acerto para empresas que divulgam relatório de 

sustentabilidade ou relato integrado de 94,0% e um percentual para empresas que não divulgam 

e não explicam de 36,8%. O percentual global de acerto do modelo é de 73,7%, com um valor 

de corte de 0,630. Na Tabela 4 são apresentados os parâmetros do modelo estimado. 
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Tabela 4 Variáveis na equação – resultados do modelo 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

NGC ,967 ,360 7,217 1 ,007 2,630 1,299 5,324 

Tamanho -1,260 ,270 21,863 1 ,000 ,284 ,167 ,481 

Constante 10,638 2,585 16,935 1 ,000 41690,497   

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 Com base na estatística de Wald, ao nível de significância de 5%, os coeficientes do 

modelo são considerados estatisticamente diferentes de zero e assim, são incluídas no modelo 

as variáveis Governança Corporativa e Tamanho. As variáveis Ibovespa, Internacionalização e 

Classificação setorial não foram incluídas no modelo. Assim, não se rejeita parcialmente a 

hipótese 2, pois as variáveis Governança Corporativa e Tamanho apresentaram poder 

discriminante para os clusters DIV e NDN. 

 

4.2.3 Terceiro modelo 

Para o terceiro modelo de análise de regressão logística foram analisadas 183 

observações para a variável dummy composta por empresas que Não Divulgam, mas Explicam 

(0) e as empresas que Não Divulgam e Não Explicam (1).  Assim, testando H3, este modelo 

verificou se as variáveis tamanho da empresa, setor de atividade, internacionalização, 

participação no índice Ibovespa e governança corporativa possuem caráter discriminante entre 

os clusters NDE e NDN. 

 Aplicando o método foward stepwise Wald, o modelo se ajustou na primeira etapa. Por 

intermédio da distribuição Qui-quadrado, verificou-se que pelo menos um dos coeficientes 

mostrou-se diferente de zero ao nível de significância de 5%, pois Sig. = 0,000. 

 A qualidade de ajuste do modelo foi verificada por meio da função de Verossimilhança, 

de modo que a medida -2LL apresentou o valor de 231,148. A medida R² de Cox e Snell foi 

igual a 0,090 e a medida R² de Nagelkerke foi igual a 0,121.  

Confrontando a classificação das observações entre o previsto e o observado, o modelo 

logístico apresentou um percentual de acerto para empresas que não divulgam relatório de 

sustentabilidade ou relato integrado, mas explicam de 100,0% e um percentual para empresas 

que não divulgam e não explicam de 0,0%. O percentual global de acerto do modelo é de 58,5%, 

com um valor de corte de 0,580. Na Tabela 5 são apresentados os parâmetros do modelo 

estimado. 
 

Tabela 5 Variáveis na equação – resultados do modelo 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

NGC 1,338 ,337 15,806 1 ,000 3,811 1,971 7,370 

Constante -1,192 ,277 18,534 1 ,000 ,304   

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 Para o terceiro modelo, permaneceu discriminante somente a variável Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa. Com base na estatística de Wald, ao nível de 

significância de 5%, os coeficientes do modelo são considerados estatisticamente diferentes de 

zero. Conforme o Teste de Hosmer e Lemeshow, ao nível de significância de 5%, deve-se 

rejeitar a hipótese de que não existem diferenças entre os valores preditos e observados, o que 

revela que o modelo não possui um bom ajuste. Corroborando essa evidência, o percentual de 

acerto de classificação para o grupo de empresas que não divulgam e não explicam se 

apresentou nulo. Desse modo, infere-se que o terceiro modelo não possui poder discriminatório 

e rejeita-se a hipótese H3, de que as variáveis tamanho da empresa, setor de atividade, 
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internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança corporativa possuem caráter 

discriminante entre os clusters NDE e NDN. 

  

4.3 Análise dos resultados 

Assim, conforme amostra do estudo, composta por 316 empresas não financeiras 

listadas na BM&FBovespa, verificou-se para o exercício de 2013 que 42,1% das empresas 

divulgam relatório de sustentabilidade ou relato integrado; 33,9% não divulgam, mas explicam 

e; 24,1% das empresas não divulgam relatório de sustentabilidade ou relato integrado e 

tampouco justificam porque não o fazem. A análise seguiu por meio de testes de regressão 

logística, verificando a existência de características (variáveis) discriminantes entre os clusters 

que explicassem a existência de disclosure sobre responsabilidade social corporativa, sua 

ausência ou justificativa. Os testes de regressão logística se mostraram significantes para o 

primeiro e segundo modelo, não apresentando significância estatística para inferências sobre o 

terceiro modelo. 

 Para o primeiro modelo, as variáveis Tamanho e Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa mostraram-se significantes ao nível de 5% para discriminação entre o grupo de 

empresas que Divulgam (DIV) e o grupo de empresas que Não Divulgam, mas Explicam 

(NDE). As variáveis setor de atividade, internacionalização e participação no índice Ibovespa 

não foram incluídas no modelo por não apresentarem caráter discriminante entre os clusters. 

Assim, rejeita-se H1 parcialmente.  

Para o segundo modelo, aplicado às empresas que Divulgam (DIV) e as empresas que 

Não Divulgam e Não Explicam (NDN), também as variáveis Níveis Diferenciados de 

Governança Corporativa e Tamanho mostraram significância ao nível de 5%, demonstrando 

caráter discriminante entre as empresas analisadas, rejeitando parcialmente H2. Bem como para 

o primeiro modelo, as variáveis setor de atividade, internacionalização e participação no índice 

Ibovespa não foram incluídas por não apresentarem caráter discriminante entre os clusters. 

 Em relação ao terceiro modelo, que não apresentou discriminação, a análise logística 

testava H3 e foi, portanto, rejeitada. Ademais, destaca-se que o presente estudo analisou apenas 

cinco variáveis, portanto, há possibilidade de que existam outras variáveis não inclusas na 

análise que tenham caráter discriminante entre os clusters NDE e NDN.    

 Os resultados obtidos com a variável Tamanho demonstram que essa variável possui 

poder discriminatório em relação às práticas de evidenciação, conforme também constatado por 

Trotman e Bradley (1981), Cowen et al. (1987), Patten (1991), Murcia et al. (2008) e Rover et 

al. (2012). A variável Governança Corporativa, que se mostrou significativa neste estudo para 

dois modelos, apresentou resultados diferentes dos obtidos por Braga et al. (2009), para o qual 

não encontrou significância. E ainda, a variável emissão de ADR (internacionalização), assim 

como para Murcia et al. (2008) e para Nunes et al. (2020), não se mostrou estatisticamente 

significante. Em relação ao setor, os resultados obtidos por Patten (1991), Braga et al. (2009) e 

Nunes et al. (2010) indicam poder discriminante quanto à praticas de evidenciação que, no 

entanto, não foi observado neste estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho teve como objetivo verificar se as variáveis tamanho da empresa, 

setor de atividade, internacionalização, participação no índice Ibovespa e governança 

corporativa possuem aspecto discriminante em relação a divulgação do Relatório de 

Sustentabilidade ou do Relato Integrado. 

Analisando uma amostra de 316 empresas, verificou-se que o percentual de empresas 

que divulgam o Relatório de Sustentabilidade ou o Relato Integrado foi de 42,1%. Por meio de 

análise de regressão logística, pode-se depreender que, dentre as variáveis analisadas, as 

variáveis Tamanho e Níveis Diferenciados de Governança Corporativa mostraram-se 
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significantes ao nível de 5% e com poder de discriminar os clusters de empresas do primeiro 

(DIV e NDE) e segundo modelo (DIV e NDN). As demais variáveis (classificação setorial, 

internacionalização, participação no Ibovespa) não se mostraram significativas para o primeiro 

e segundo modelo. Assim, as hipóteses H1 e H2 são parcialmente rejeitadas.  

Em relação ao terceiro modelo, os testes não mostraram significância, de forma que não 

foi possível inferir quais variáveis discriminavam as empresas com práticas NDE e NDN, o que 

levou a rejeição de H3. No entanto, cabe destaque que se manteve a análise conforme a 

distribuição dos três clusters, ou seja, considera-se que as práticas NDE e NDN são opostas que 

refletem perfis de disclosure. Em outras palavras, considerando o teor do Comunicado Externo 

017/2011-DP (BM&FBovespa, 2011) e que a evidenciação de Relatório de Sustentabilidade ou 

Relato Integrado no Brasil ainda é voluntária, há a possibilidade para as empresas que não 

realizam tal disclosure que justifiquem sua decisão. Cabe ao usuário da informação interpretar 

a divulgação, ausência ou justificativa e atribuir significado às atuais práticas de evidenciação 

adotadas. 

Os achados desta pesquisa são sustentados pela Teoria dos Stakeholders sob o aspecto 

de que o Tamanho da empresa gera reflexos de caráter econômico, financeiro, social e 

ambiental sobre uma diversidade de partes interessadas, sejam elas primárias ou secundárias 

(Clarkson, 1995). Uma vez que a evidenciação de informações sobre responsabilidade social 

corporativa prospecta minimizar assimetrias de informação entre empresa e stakeholders, os 

parâmetros de evidenciação são delimitados de acordo com as necessidades das partes 

interessadas. Assim, o Tamanho da empresa é variável discriminante para empresas da amostra 

estudada e um indicador da capacidade de adaptação das empresas às requisições de suas partes 

interessadas.  

Ademais, considerando que o cotidiano das empresas influencia e é influenciado por 

stakeholders (Clarkson, 1995) e que as partes interessadas estão inclusas no processo de 

elaboração dos relatórios (Cooper & Owen, 2007), o comprometimento com Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa decorre das expectativas e pressões exercidas pelas 

partes interessadas por mecanismos eficazes de gestão. Como consequência, empresas tem 

orientação a assegurar essas práticas para seus stakeholders por meio da evidenciação de 

Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado. Assim, verifica-se empiricamente e 

fundamentada pela Teoria dos Stakeholders a evidência de que fatores como Tamanho e 

comprometimento com Níveis Diferenciados de Governança Corporativa discriminam práticas 

de evidenciação de empresas, no que se refere ao Relatório de Sustentabilidade e ao Relato 

Integrado. 

Ainda, para o presente estudo, considerava-se que cada variável inserida na análise 

apresentasse teor discriminante de acordo com a perspectiva que a mesma representava. Desse 

modo, para a variável setor havia a expectativa de que a evidenciação voluntária ocorresse em 

conformidade com o nível de impacto ambiental do setor da empresa. Para a variável 

internacionalização (emissão de ADR), esperava-se que distinguisse a variável dependente em 

decorrência dos padrões de divulgação requeridos pela NYSE (Masullo & Leme, 2009). Quanto 

a variável índice Ibovespa, considerando o elevado número de ativos negociados da carteira do 

índice, havia expectativa sobre a pressão exercida por stakeholders e o reflexo na evidenciação, 

ausência ou justificativa de Relato Integrado ou Relatório de Sustentabilidade. No entanto, 

empiricamente, estas variáveis não apresentaram fatores discriminantes entre os clusters 

analisados. 

Como uma delimitação deste estudo, não se distinguiu dentre as empresas que realizam 

o disclosure, se o fazem por meio de Relatório de Sustentabilidade ou Relato Integrado. Assim, 

propõe que pesquisas futuras analisem os fatores que discriminam estes dois grupos. Ainda, o 

presente estudo se limitou a analisar as variáveis Tamanho, Setor, Internacionalização, 
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Participação no Ibovespa e Governança Corporativa, para o ano de 2013. Sugere-se analisar 

maior número de variáveis, aplicando análises temporais. 

Sugere-se acompanhar a evolução de divulgação em estudo longitudinal, se a frequência 

de empresas que divulgam o Relatório de Sustentabilidade ou o Relato Integrado tem tendência 

de crescimento. Pode-se analisar também, entre as maiores empresas no Brasil, se a frequência 

é próxima a encontrada por Nelson (2014). 
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