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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
O estudo analisou se a divulgação de provisões ambientais é influenciada pelo fato da empresa 

pertencer  a  setor  com  alta  regulação  -  energia  elétrica,  petróleo  e  gás  ou  telecomunicação.  A 

amostra  de  153  empresas  brasileiras  de  capital  aberto,  classificadas  como  de  alto  e  médio 

potencial poluidor, foi obtida do universo de 280 companhias com informações disponíveis na base  

de  dados  Thomson  Eikon,  à  exceção  do  setor  financeiro.  Estatística  descritiva,  testes  de 

correlação e a estimação de um modelo de regressão múltipla em cross-section foram utilizados para  

a  realização  das  análises.  Apesar  da  inerente  implicação  das  atividades  das  empresas  da 

amostra  para  o  meio  ambiente,  conclui-se  que  houve  baixo  nível  de  divulgação  de  provisões 

ambientais.  Embora  empresas  com  alta  regulação  divulguem,  em  média,  mais  provisões 

ambientais que as demais, não há elementos para afirmar que o fato da empresa pertencer a setor com 

alta regulação faz com  que ela divulgue provisões ambientais, rejeitando-se a hipótese de pesquisa. 

Empresas  maiores, classificadas  no alto  potencial  poluidor  e/ou participantes  do  ISE tendem  a  

divulgar  provisões  ambientais,  enquanto  o  oposto  ocorre  com  as  aquelas  que apresentaram 

melhor desempenho financeiro. Neste cenário, há que se considerar a natureza do passivo ambiental 

e a extensão da existência dele na vida humana, que pode ter consequências imensuráveis, 

especialmente  quando  não  endereçadas  pelas empresas  e  pela sociedade.  Assim, existe 

necessidade, no Brasil, de uma maior discussão dessa temática, seja no escopo contábil ou ambiental,  

na  busca  pela  padronização  mandatória  e  exclusiva  do  tratamento  do  passivo ambiental,  além  

do  estabelecimento  de  incentivos  para  a  divulgação  dele,  a  exemplo  do  que ocorre com a 

divulgação voluntária. 
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RELAÇÃO ENTRE A ALTA REGULAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DE PROVISÕES 
AMBIENTAIS: UM ESTUDO COM EMPRESAS AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS 

 
RESUMO 
O estudo analisou se a divulgação de provisões ambientais é influenciada pelo fato da empresa 
pertencer a setor com alta regulação - energia elétrica, petróleo e gás ou telecomunicação. A 
amostra de 153 empresas brasileiras de capital aberto, classificadas como de alto e médio 
potencial poluidor, foi obtida do universo de 280 companhias com informações disponíveis na 
base de dados Thomson Eikon, à exceção do setor financeiro. Estatística descritiva, testes de 
correlação e a estimação de um modelo de regressão múltipla em cross-section foram utilizados 
para a realização das análises. Apesar da inerente implicação das atividades das empresas da 
amostra para o meio ambiente, conclui-se que houve baixo nível de divulgação de provisões 
ambientais. Embora empresas com alta regulação divulguem, em média, mais provisões 
ambientais que as demais, não há elementos para afirmar que o fato da empresa pertencer a setor 
com alta regulação faz com que ela divulgue provisões ambientais, rejeitando-se a hipótese de 
pesquisa. Empresas maiores, classificadas no alto potencial poluidor e/ou participantes do ISE 
tendem a divulgar provisões ambientais, enquanto o oposto ocorre com as aquelas que 
apresentaram melhor desempenho financeiro. Neste cenário, há que se considerar a natureza do 
passivo ambiental e a extensão da existência dele na vida humana, que pode ter consequências 
imensuráveis, especialmente quando não endereçadas pelas empresas e pela sociedade. Assim, 
existe necessidade, no Brasil, de uma maior discussão dessa temática, seja no escopo contábil ou 
ambiental, na busca pela padronização mandatória e exclusiva do tratamento do passivo 
ambiental, além do estabelecimento de incentivos para a divulgação dele, a exemplo do que 
ocorre com a divulgação voluntária. 
 
Palavras-chave: provisão ambiental; alta regulação; potencial poluidor; divulgação. 
 
1 INTRODUÇÃO  
1.1 Contextualização 

As empresas ambientalmente sensíveis utilizam o meio ambiente em suas atividades, 
alterando-o e causando, muitas vezes, a degradação dele. Este é um dos motivos pelo qual cada 
vez mais a sociedade cobra dessas empresas uma postura ambientalmente responsável, 
esperando-se que elas demonstrem suas ações de compensação e recuperação ambiental, o que 
pode ser denominado como passivo ambiental. 

Os passivos ambientais podem decorrer de falhas humanas, operacionais, acidentes ou 
negligência, dentre outros. Exemplo do surgimento deste tipo de obrigação está no rompimento 
das barragens em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 2015 (Ribeiro & Toledo Junior, 2017). A 
barragem pertencia à Samarco, então controlada pela Vale S.A. e pela australiana BHP Billiton 
Brasil Ltda (BHPB) (Vale, 2017) e o rompimento dela causou a paralização de hidrelétricas, a 
destruição de ecossistemas, a contaminação da água dos rios da região por metais pesados e a 
morte de pessoas e animais. Como desdobramento desse desastre, a empresa Samarco deveria, 
além de fazer acordos com o Ministério Público, iniciar o registro de provisões, com valor 
aproximado de 10 a 14 bilhões de reais, para a recuperação do meio ambiente e pagamento de 
indenizações (Augusto, 2015). 

Entretanto, após ser novamente destaque no mundo devido a novo desastre ambiental, 
ocorrido em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019, a mídia noticiou que pouca coisa 



 2 

mudou no balanço patrimonial da Vale desde o ocorrido em Mariana (Batista, 2019). Apesar 
diversas ações judiciais impetradas contra a empresa e a celebração de acordos para a 
implementação de programas de recuperação e compensação das áreas e comunidades 
impactadas pelo acidente da Samarco, que ultrapassam 175 bilhões de reais (Vale, 2017), dentre 
outros atos, a empresa se utiliza da normatização contábil para justificar o não reconhecimento de 
obrigações, inclusive ambientais. Segundo as demonstrações contábeis da Vale (Vale, 2017, p. 
70), nenhuma provisão ou passivo contingente foi quantificado em relação ao acidente da 
Samarco, visto que não era possível determinar, naquele momento, “um intervalo de possíveis 
desfechos ou uma estimativa confiável da exposição potencial para a Vale S.A.”. 

Conforme relatado, a responsabilidade empresarial por questões relacionadas ao meio 
ambiente, no escopo contábil, pode ser verificada pelo registro de provisões e passivos 
contingentes, obrigações que tem prazo ou valores incertos, segundo o International Accounting 
Standards Board [IASB] (IASB, 2001). A adoção da IAS 37 no escopo nacional também cumpre 
papel de normatização contábil para o tratamento de informações ambientais ao passo que o CPC 
25, correspondente daquela norma, traz exemplos para o tratamento de passivos ambientais.  

A importância em se estudar este tipo de obrigação advém do fato de que o passivo 
ambiental pode ser visto pelo mercado como uma informação negativa e sua evidenciação 
poderia demonstrar que a empresa está “confessando” sua culpa (Milne & Patten, 2002). Mas, 
tratando-se de empresas que, autorizadas pelo governo ou agências reguladoras, desenvolvem 
atividades relacionadas à exploração do meio ambiente, o que está em foco é a responsabilidade 
dessas empresas na operação de suas atividades de forma adequada, resguardando sempre que 
possível o meio ambiente. 

Conforme demonstrado, a divulgação de passivos ambientais, foco deste estudo, pode 
dizer muito sobre o comportamento adotado pela empresa, mas o tratamento contábil dessa 
informação pode ser discricionário. Assim, o conhecimento do teor dessa informação é de 
extrema importância para os stakeholders, especialmente para governos e órgãos reguladores, 
permitindo que estes conheçam as ações das empresas em prol do meio ambiente, a fim de que 
possam tomar decisões com base em informação fidedigna. 

Além da normatização contábil, a existência de Agências Nacionais Reguladoras (ANR), 
em conjunto com a emissão de legislações específicas, impõe às empresas uma maior carga de 
obrigações, podendo influenciar no tratamento e posterior divulgação de passivos ambientais. 
Neste sentido, o seguinte questionamento foi proposto: a divulgação de provisões ambientais é 
influenciada pelo fato da empresa pertencer a setor com alta regulação? Neste contexto, o 
objetivo deste estudo é analisar se o fato da empresa pertencer a setor com alta regulação (energia 
elétrica, petróleo e gás ou telecomunicação) impacta na divulgação de provisões ambientais. 

A investigação proposta neste estudo se iniciou com o universo de 280 companhias com 
informações disponíveis na base de dados Thomson Eikon, à exceção do setor financeiro, para 
2017. A amostra é formada por 153 empresas brasileiras de capital aberto e, de acordo com as 
definições da Lei 10.165 (Lei 10.165, 2000), que segrega o potencial poluidor das empresas, 45 
companhias (29,41%) foram classificadas no alto potencial poluidor e 108 (70,59%) no médio.  

Os resultados permitem inferir que há incipiente divulgação de provisões ambientais. 
Embora empresas com alta regulação divulguem, em média, mais provisões ambientais que as 
demais, não se pode afirmar que a alta regulação está relacionada com a divulgação de provisões 
ambientais. Entretanto, empresas maiores, classificadas no alto potencial poluidor e participantes 
na carteira teórica ISE tendem a divulgar obrigações ambientais, enquanto que o cenário oposto 
foi observado para empresas com melhor desempenho financeiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Passivos Ambientais 
O passivo ambiental é gerado por condições históricas de poluição, que criam perdas para 

as empresas, visto que elas são forçadas a pagar pela remediação de danos, pela violação às 
legislações ambientais e pelos litígios ocasionados (Thistlethwaite, 2011). Assim sendo, a 
conotação negativa que o dano ambiental muitas vezes carrega (Milne & Patten, 2002) pode 
inibir a divulgação dele em função de poder representar falhas da organização. 

A obrigação de remediar ambientalmente os locais prejudicados resulta de ações passadas 
e dos objetivos dos reguladores em reduzir as externalidades advindas de abusos ambientais 
(Barth, McNichols & Wilson, 1997). Se por um lado acredita-se que os passivos ambientais 
surgem principalmente de mudanças nas leis ambientais que forçam as empresas a incorrer em 
custos de limpeza da poluição criada por suas atividades (Bewley, 2005), por outro, o valor desta 
obrigação pode não corresponder, exatamente, ao dano ambiental, visto que nem todo prejuízo ao 
patrimônio ambiental e social é passível de mensuração/recuperação (Braga, 2007). 

No caso do passivo ambiental, existem dificuldades de estimação, que influenciam no 
reconhecimento e divulgação dele (Barth et al., 1997; Bewley, 2005). Muitas vezes há 
subjetividade na classificação de probabilidades e emprego da atribuição de valores e dúvidas 
sobre o fato gerador da obrigação (Ferreira et al., 2014), mesmo considerando-se as prerrogativas 
previstas na esfera contábil. Mas, incertezas na mensuração dos impactos ambientais não 
justificam a isenção do reconhecimento e registro de obrigações desta natureza (Becke, 2005). 
Segundo a autora, é necessário divulgar, publicamente, o método adotado pela avaliação e 
mensuração financeira dos impactos ambientais e os responsáveis por ele. 

Coerentemente, no que concerne ao meio ambiente, todos os gastos, provisões e situações 
que possam vir a prejudicar os interesses dos acionistas não controladores, ou que representem 
riscos para a continuidade da empresa, devem ser evidenciados (Paiva, 2003). Diante da 
dificuldade em se avaliar o passivo ambiental, estimativas razoáveis podem ser realizadas, seja 
com base em informações de séries de perdas possíveis, práticas anteriores ou novos 
conhecimentos sobre técnicas e legislações (Ribeiro, 2005). A autora destaca que os obstáculos 
para a mensuração de gastos ambientais podem ser superados por técnicas estatísticas e 
matemáticas, por estudos de riscos ou com base em experiências anteriores. 

Chen, Cho e Patten (2014) investigaram as potenciais motivações para o tardio início da 
evidenciação de passivos ambientais por empresas americanas e sugeriram que a iniciação da 
evidenciação destas obrigações se deu por outros motivos que não o atendimento às diretrizes 
contábeis. Em Ferreira et al. (2014), 90 empresas (70% do total analisado) não evidenciaram 
contingência ambiental em seus relatórios 20F, mesmo sendo um terço delas empresas que 
exerciam atividades potencialmente poluidoras. Estudando a harmonização de práticas contábeis 
ao padrão internacional, Barbu et al. (2014) pesquisaram uma amostra de 114 grandes empresas 
alemãs, francesas e britânicas potencialmente preocupadas com questões ambientais, e 
identificaram que metade delas não reportou qualquer informação ambiental. Cunha e Ribeiro 
(2016) analisaram a evidenciação de passivos ambientais por empresas de energia, classificadas 
como de médio potencial poluidor, no horizonte de 1997 a 2014 e constataram que, das 26 
empresas da amostra, 12 (46%) não evidenciaram passivos ambientais se quer uma vez no 
período analisado. Carvalho Filho, Pimentel, Bertino e Oliveira (2018) analisaram a evidenciação 
de 67 empresas participantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e concluíram que 
apenas 9% declararam possuir passivos ambientais, provisionar recursos para o seu saneamento e 
divulgar esta obrigação nos relatórios pertinentes. 
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2.2 Normatização da Divulgação 
As razões para se regular o disclosure se baseiam em suposições de falhas de mercado, 

como externalidades, assimetria de informação e preocupações sobre a imparcialidade no 
equilíbrio da informação gerada (Kothari, Ramanna & Skinner, 2010). Se a assimetria 
informacional não existisse, os indivíduos não precisariam se proteger contra desvantagens na 
transferência de informações, dado que as ações dos gestores e as informações privilegiadas 
estariam disponíveis para todos (Scott, 2009). 

Assim, a regulação da produção da informação permeia a assimetria informacional no 
sentido de reduzi-la (Weil, 2002), visando o bem-estar de todos os interessados na continuidade 
da empresa. Dessa forma, a regulação poderia atenuar tanto o excesso como a sub produção de 
informações e, portanto, ser socialmente desejável (Bushee & Leuz, 2005). 

No cenário internacional, a regulação concernente à contabilidade data de meados da 
metade do século passado, com o envolvimento de importantes atores privados, a exemplo do 
Financial Accounting Standards Board (FASB) e do International Accounting Standards 
Committee (IASC), atual IASB. Assim, as principais normas a respeito de provisões decorrem do 
desenvolvimento de padrões elaborados pelo FASB, como o Statement of Financial Accounting 
Standards (SFAS) no 5, emitido em 1975, e pelo IASB, que expediu o International Accounting 
Standard (IAS) 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, em 1998. 

Até a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), ocorrida em 2005, a 
regulação contábil brasileira acontecia de forma fragmentada, cenário no qual os diversos órgãos 
existentes, como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Banco Central do Brasil 
(BACEN), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e agências reguladoras emitiam suas 
próprias normas contábeis (Oliveira, Costa Junior & Silva, 2013). Segundo os autores, havia 
diferenças de conteúdo e até conflitos e/ou estágios de evolução distintos, dado que a agenda de 
normatização seguia os diversos interesses de cada um dos órgãos envolvidos. 

A regulação contábil brasileira que trata de provisões e passivos contingentes, teve seu 
início com a aprovação da Lei no 6.404, de 1976 e a convergência dela ao padrão International 
Financial Reporting Standard (IFRS) foi consolidada em 2010. Uma das normas mandatórias 
para as empresas de capital aberto é a IAS 37 - chancelada pelo CPC por meio da emissão do 
Pronunciamento Técnico 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingente (CPC 25), 
aprovado pela Deliberação CVM 594, de 15 de setembro de 2009. 

Com a intenção de internacionalização, as modificações nas normas contábeis nacionais 
provocaram vários desdobramentos no sentido de esclarecer questões subjetivas permitindo, 
segundo Cunha e Ribeiro (2016), a redução de entendimentos diversificados quanto à 
necessidade de reconhecimento e/ou divulgação de provisões e passivos contingentes. Apesar 
disso, sabe-se que as empresas, por diversos motivos, exercem julgamento na evidenciação 
(Barth et al., 1997; Cox & Douthett, 2009; Barbu et al., 2014; Chen, Cho, & Patten, 2014). Em 
entrevistas realizadas com auditores, ao estudarem a introdução do CPC 25, Ribeiro, Ribeiro e 
Weffort (2013) constataram que, para estes profissionais, a adoção de padrões internacionais de 
contabilidade deixou mais clara e prática e a atribuição de probabilidades às provisões, mas 
ressaltaram a subjetividade inerente às estimativas. 

Há que se ressaltar os exemplos apresentados no CPC 25, sobre obrigações e danos 
ambientais, tais como multas/penalidades ou reconhecimento de custos com a descontinuidade de 
poço de exploração de petróleo em alto-mar (CPC, 2009). Assim, embora não haja nesta norma 
um endereçamento específico para questões ambientais, ela inclui menções aos aspectos 
ecológicos/ambientais para deixar claro sua ampla aplicabilidade. 
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Além da normatização contábil exercida pelo IFRS, existem Agências Nacionais 
Reguladoras (ANR), muitas com prerrogativas para emitirem legislações específicas e exigirem 
elaboração de plano de contas normatizado (Costa, Costa, Amorim & Baptista, 2009). O 
atendimento às determinações de ANR impõe às empresas um maior nível de regulação, fato que 
pode influenciar na divulgação delas, dada a necessidade de cumprimento de obrigações extras 
para a prestação de contas às agências reguladoras.  

Murcia e Santos (2009) citam o alto nível de divulgação pelas empresas do setor elétrico 
devido à existência de regulação específica, além do enforcement exercido pelo órgão regulador. 
Por outro lado, analisando a adoção inicial do IFRS, Santos, Ponte, Mapurunga e Ribeiro (2014) 
encontraram relação negativa entre a divulgação e o fato da empresa ser altamente regulada, 
declarando que a presença de regulador duplo (o mercado e a agência específica) não 
necessariamente melhora a transparência, fator que os autores atribuem a possíveis 
inconsistências entre os requisitos de divulgação emanados de cada um deste entes. 

Conforme o cenário exposto, a seguinte hipótese de pesquisa foi formulada: 
 

H1: A alta regulação influencia positivamente na evidenciação de provisões ambientais. 
 
3 DADOS E MÉTODO 
3.1 Amostra 

As características das empresas podem ser um fator de influência na divulgação 
ambiental, especialmente para aquelas potencialmente poluidoras, pois desenvolvem atividades 
que inevitavelmente impactam o meio ambiente. No Brasil, a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, 1981). Dentre as diversas 
alterações sofridas pela citada lei, a Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (Lei 10.165, 
2000), incluiu, dentre outros itens, o Anexo VIII, que elenca as atividades potencialmente 
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais em três níveis: o pequeno, o médio e o alto. 

Empresas brasileiras de capital aberto, com dados disponíveis na base de dados Thomson 
Eikon, para 2017, formaram o universo inicialmente investigado. Em dezembro de 2018 elas 
totalizavam 280 empresas, à exceção do setor financeiro. Destas, 156 foram classificadas de alto 
ou médio potencial poluidor por meio da comparação do citado anexo com os setores das 
empresas, disponíveis no website da CVM (CVM, 2019). Não foram encontrados dados 
disponíveis para três empresas. Assim, a amostra deste estudo foi compostas por 153 
companhias, 108 (70,59%) classificadas no médio potencial poluidor e 45 (29,41%) no alto. Cabe 
ressaltar que as empresas de pequeno potencial ficaram de fora da amostra. 

Empresas potencialmente poluidoras necessariamente se utilizam do meio ambiente em 
suas atividades, fato que pode atribuir a elas maior probabilidade de evidenciação de passivo 
ambiental. Visto que o interesse deste estudo é analisar empresas que divulgaram este tipo de 
obrigação, a escolha destas empresas disponibiliza um maior leque de informações para 
investigação, permitindo o desenvolvimento das análises propostas. 

3.2 Coleta e Análise de Dados 
As notas explicativas às Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) das empresas 

da amostra foram analisadas para o levantamento da divulgação de provisões ambientais 
(ProvAmb), variável dependente deste estudo. Os valores coletados estão em milhares de reais e 
foram utilizados na forma de logaritmo natural, exceto na estatística descritiva. Na amostra, 36 
empresas, 23,53% das 153 analisadas, divulgaram provisão ambiental e 117 (76,47%) não o 
fizeram. 
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A variável de interesse é a alta regulação (AltReg), aplicável às empresas sujeitas tanto à 
normatização contábil, emanada do IFRS, quanto a regulações setoriais. Conforme a hipótese de 
pesquisa, espera-se que exista relação positiva entre a divulgação de provisões ambientais e o fato 
da empresa ser altamente regulada. Devido à maior pressão governamental, empresas 
pertencentes a setores regulados tendem a divulgar mais informações, conforme demonstrado por 
Murcia e Santos (2009), Rover e Santos (2014) e Rufino e Machado (2015), embora Santos et al. 
(2014) tenham encontrado relação negativa entre a alta regulação e a divulgação referente à 
adoção inicial do IFRS no Brasil. 

O levantamento da variável alta regulação se deu pela comparação do setor no qual a 
empresa está listada, energia elétrica, petróleo e gás ou telecomunicação, conforme realizado por 
Santos et al. (2014), com o Global Industry Classification Standard (GICS), disponível na base 
de dados Thomson Eikon. Em consonância com estas autoras, dummy de valor “1” foi utilizada 
para classificar empresas sujeitas a alta regulação e “0” para as demais. Deste levantamento 
constatou-se que 44 empresas (28,76%) pertenciam ao setor de energia elétrica, 9 (5,88%) ao de 
petróleo e gás e nenhuma do setor de telecomunicação.  

O modelo econométrico (Equação 1) foi estimado para 2017 a fim de investigar a 
influência da alta regulação na divulgação de provisões ambientais. Visto que a estimação 
ocorreu somente para um ano, uma regressão múltipla em cross-section foi utilizada para a 
análise do modelo. 
 
ProvAmbi = β0 + β1AltRegdummyi + β2Tami + β3OpCresci + β4ROAi + β5Endivi + β6APPdummyi 

+ β7ISEdummyi + µi (Equação 1)  
 

A literatura tem apresentado outros fatores que podem influenciar na divulgação 
ambiental. O Quadro 1 especifica algumas destas variáveis, utilizadas como controle no modelo 
econométrico, bem como as proxies, o efeito esperado e parte da literatura relacionada.  

 
Quadro 1 - Variáveis de controle. 

Variável Proxy Efeito 
Esperado Literatura Relacionada 

Tamanho (Tam) Logaritmo Natural do 
Ativo Total* (+) 

Liu e Anbumozhi (2009), Monteiro e Aibar-
Guzmán (2010), Lourenço e Branco (2013), Rufino 
e Monte (2014), Leal, Costa, Oliveira e Rebouças 

(2018) e Silva, Araújo e Santos (2018)** 
Oportunidade de 

Crescimento 
(OpCresc) 

Receitas Totais de 
2017 menos Receitas 

Totais de 2016 
(+) Lopes e Alencar (2010) 

Rover e Santos (2014)** 

Rentabilidade (ROA) Lucro Líquido/Ativo 
Total (+) Cox e Douthett (2009), Lourenço e Branco (2013), 

Lu e Abeysekera (2014) e Rufino e Monte (2014) 
Endividamento 

(Endiv) 
Passivo 

Exigível/Ativo Total (+) Silva et al. (2018) 

Alto Potencial 
Poluidor (APP) 

 “1” para empresas de 
alto potencial 

poluidor; “0” para as 
demais  

(+) Liu e Anbumozhi (2009) e Rover e Santos (2014) 

Índice de 
Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) 

“1” para empresas 
participantes da 

carteira ISE em 2017; 
“0” para as demais 

(+) 
Lourenço e Branco (2013), Rover e Santos (2014), 

Rufino e Monte (2014) e Leal et al. (2018) 
 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  
Nota: Exceto na estatística descritiva (*); Relação não foi significativa (**). 
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As variáveis apresentadas no Quadro 1 foram coletadas na base Thomson Eikon, à 
exceção da variável alto potencial poluidor (APP), identificada por meio da comparação do 
Anexo VIII à Lei no 10.165 com os setores das empresas, disponíveis no website da CVM (CVM, 
2019), e ISE, coletada no website da bolsa de valores brasileira, a Brasil, Bolsa e Balcão (B3) 
(B3, 2019). 

A literatura aponta que o tamanho da empresa é um importante fator de influência na 
divulgação ambiental, visto que companhias maiores atraem grande atenção da sociedade, 
inclusive de órgãos reguladores (Watts & Zimmerman, 1978; Hackston & Milne, 1996; Liu & 
Anbumozhi, 2009). Estes estudos apontam comumente relação positiva entre o tamanho e a 
divulgação ambiental, inclusive no contexto de empresas ambientalmente sensíveis. No Brasil, 
caso específico de relação positiva entre tamanho e a divulgação de provisões ambientais foi 
encontrado Leal et al. (2018), para empresas de alto potencial poluidor, embora Silva et al. (2018) 
não tenham encontrado relação significativa entre as variáveis. 

A variação das receitas identifica a oportunidade de crescimento da empresa. Segundo 
Lopes e Alencar (2010), as empresas com opções superiores de crescimento são mais propensas a 
divulgar informações como forma de acessar fontes externas de recursos para financiar seus 
investimentos. Os autores identificaram relação positiva entre oportunidade de crescimento e 
divulgação, concluindo que empresas com maiores oportunidades de crescimento adotam 
políticas de divulgação mais transparentes, embora Rover e Santos (2014) não tenham encontrado 
relação significativa entre as duas variáveis.  

Como proxy para a rentabilidade utilizou-se o return on assets (ROA). Segundo Liu e 
Anbumozhi (2009), quanto melhor o desempenho econômico de uma empresa, mais informações 
sobre o investimento ambiental e custo de controle da poluição serão divulgadas. Entretanto, 
empresas com baixa rentabilidade podem usar a divulgação ambiental como forma de se 
legitimarem socialmente (Cho & Patten, 2007). Se por um lado a literatura aponta que empresas 
com maior rentabilidade tendem a divulgar mais informações, inclusive no escopo ambiental 
(Cox & Douthett, 2009; Liu & Anbumozhi, 2009; Lourenço & Branco, 2013; Lu & Abeysekera, 
2014; Rufino & Monte, 2014), há relação negativa (Silva et al., 2018) e até mesmo insignificativa 
(Leal et al., 2018) entre a rentabilidade e divulgação de provisões ambientais. 

Embora o tratamento de questões ambientais quase sempre implique em desembolsos 
futuros, a ausência de relação entre a evidenciação ambiental e o endividamento tem sido 
comumente apontada na literatura (Liu & Anbumozhi, 2009; Murcia & Santos, 2009; Lu & 
Abeysekera, 2014; Rover & Santos, 2014; Rufino & Monte, 2014).  Se por um lado Leal et al. 
(2018) também não encontraram relação siginificativa entre a divulgação de provisões ambientais 
e o endividamento, Silva et al. (2018) identificaram que empresas mais endividadas possuem 
maior nível de divulgação destas obrigações. Almeida e Batista (2016) constataram que os 
índices de endividamento não apresentam diferença estatística significativa no quadriênio 
posterior à adoção do CPC 25, um possível efeito de classificação off-balance de obrigações, 
apesar de terem apontado acréscimo percentual do número de empresas que divulgaram estas 
obrigações após a aprovação do CPC 25, embora com baixos valores evidenciados. 

Empresas com potencial poluidor, seja no nível alto, médio ou baixo, necessariamente se 
valem do meio ambiente em suas atividades. Liu e Anbumozhi (2009) destacam que é esperado 
que empresas pertencentes a setores altamente sensíveis ao meio ambiente enfrentem regulação 
mais rigorosa, visto que estas têm maior probabilidade de danifica-lo. Assim, é esperado que 
empresas classificadas como potenciais poluidoras divulguem mais informações ambientais, 
conforme constatado por Liu e Anbumozhi (2009), Murcia e Santos (2009), Pereira, Bruni e Dias 
Filho (2010) e Rover e Santos (2014). 
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Buscando incentivar a sustentabilidade empresarial, a B3 criou, em 2005, o ISE, indicador 
composto por ações emitidas por empresas com alto grau de empenho com a sustentabilidade e a 
responsabilidade social (Machado, Machado & Corrar, 2009; Carvalho Filho et al., 2018). 
Empresas listadas nesta carteira apresentam melhor classificação com relação à governança 
corporativa, ao impacto ambiental de suas atividades e ao relacionamento com os stakeholders 
(Favaro & Rover, 2014) e a maior parte dos estudos demonstra relação positiva entre a 
divulgação ambiental e a listagem da empresa no ISE (Lourenço & Branco, 2013; Rover & 
Santos, 2014; Rufino & Monte, 2014), inclusive no que se refere às provisões ambientais (Leal et 
al., 2018), embora Silva et al. (2018) tenham encontrado resultado diverso. 

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Análise Descritiva 
Visto que a alta regulação é a variável de interesse neste estudo (AltReg), em relação à 

divulgação de provisões ambientais (ProvAmb), variável dependente, a Tabela 1 apresenta a 
estatística descritiva das variáveis quantitativas, em milhares de reais e em percentuais, para 
empresas que divulgaram provisão ambiental (A) e que não divulgaram (B) e para aquelas 
pertencentes a setores com alta regulação (C) e fora deles (D), conforme o desenho deste estudo.  
 

Tabela 1 – Estatística Descritiva das variáveis quantitativas. 
(A) Empresas que divulgaram provisão ambiental (n = 36) 

Variável Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 
ProvAmb 73.558 13.527 192.035 17 1.106.798 

Tam 48.100.000 11.000.000 145.000.000 168.726 832.000.0
00 OpCresc 900.228 284.035 2.496.984 (2.722.651) 13.900.00
0 ROA -2% 2% 21% -115% 12% 

Endiv 31% 21% 59% 7% 370% 
(B) Empresas que não divulgaram provisão ambiental (n = 117) 

Variável Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Tam 8.855.085 2.764.690 21.300.000 15.970 173.000.0

00 OpCresc 20.036 60.911 2.412.049 (22.400.000) 7.632.816 
ROA 1% 3% 16% -86% 53% 
Endiv 44% 28% 55% 2% 327% 

(C) Empresas com alta regulação (n = 53) 
Variável Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 
ProvAmb 33.550 0 157.297 0 1.106.798 

Tam 29.000.000 8.054.820 115.000.000 19.545 832.000.0
00 OpCresc 117.811 313.068 3.472.095 (22.400.000) 7.632.816 

ROA 0% 4% 18% -115% 18% 
Endiv 32% 22% 50% 2% 294% 

(D) Empresas sem alta regulação (n = 100) 
Variável Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 
ProvAmb 8.699 0 36.470 0 300.249 

Tam 12.300.000 1.948.110 36.500.000 15.970 328.000.0
00 OpCresc 285.084 47.283 1.701.408 (7.210.545) 13.900.00
0 ROA 0% 2% 17% -86% 53% 

Endiv 45% 28% 59% 4% 370% 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
Nota: As variáveis dummy AltReg, APP e ISE foram omitidas da Tabela 1. 
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A Tabela 1 (A) demonstra que somente 36 empresas, 23,53% das 153 analisadas, 
divulgaram ProvAmb, apesar de todas pertencerem a setores ambientalmente sensíveis. A 
estatística descritiva aponta que o valor médio de ProvAmb divulgado é de 73.558 e o alto desvio 
padrão demonstra que há uma grande variação nos valores das obrigações ambientais divulgadas 
pelas empresas. Alguns estudos já demonstraram que a divulgação de obrigações ambientais 
ainda é incipiente dentre empresas ambientalmente sensíveis (Barbu et al., 2014; Ferreira et al., 
2014; Almeida & Batista, 2016; Cunha & Ribeiro, 2016). 

As empresas com alta regulação divulgam, em média, mais provisões ambientais que as 
demais, uma diferença de 286%. A Companhia Energética de São Paulo (CESP) - setor de 
utilidade pública - foi a empresa que divulgou o maior valor de ProvAmb, e ela pertence ao grupo 
de empresas de APP. Em sua nota explicativa, a empresa comentou que a obrigação se refere a 
ações ambientais que têm por objeto a implantação de escada de peixe, mata ciliar, unidade de 
conservação, proteção de encostas, reserva legal, lençol freático e indenização por perdas 
econômicas e danos à ictiofauna (CESP, 2017). 

As empresas que divulgam ProvAmb apresentam maior tamanho médio, assim como as 
empresas com AltReg. O desvio padrão do tamanho, nesses dois caos, é alto, demonstrando 
grande variabilidade no porte das empresas com ProvAmb e AltReg. A menor empresa da 
amostra é a Nordon Industrias Metalúrgicas SA - setor de bens industriais, que está fora do grupo 
das empresas que divulgam ProvAmb e que não são altamente reguladas. E a maior, pertencente 
ao grupo de empresas que divulgam ProvAmb e é altamente regulada, é a Petróleo Brasileiro SA 
Petrobras - setor petróleo e gás.  

A OpCresc foi, em média, maior para as empresas que divulgam ProvAmb, assim como a 
dispersão dos dados. A menor variação neste sentido foi para a Centrais Elétricas Brasileiras SA - 
setor de utilidade pública -, pertencente ao grupo de empresas que não divulgam ProvAmb e que 
são altamente reguladas; e a maior adveio da Vale SA - setor de mineração, empresa que 
evidenciou ProvAmb e não pertence ao grupo das altamente reguladas. 

O ROA e o Endiv, em média, não apresentam valores relativamente maiores dentre as 
empresas. O menor ROA é da Dommo Energia SA - energia elétrica - e a empresa está no grupo 
daquelas que divulgam provisão ambiental e que são reguladas; e o maior é da empresa Textil 
Renauxview SA - setor de consumo cíclico - que pertencente ao grupo de empresas que não 
divulgam provisão ambiental e que não são reguladas. O menor endividamento é da Companhia 
Celg de Participações Celgpar - setor de utilidade pública -, que está no grupo das empresas que 
não divulgam provisão ambiental e que são reguladas. E o maior é da MMX Mineração e 
Metálicos SA - mineração-, que está no grupo das empresas que divulgam provisão ambiental, 
mas não são reguladas. 

Adicionalmente foi examinada a correlação entre as variáveis incluídas no modelo 
econométrico, para a qual, inicialmente, foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. As 
variáveis de natureza quantitativa apresentaram-se não normais; assim sendo, o teste de 
correlação de Spearman foi realizado para a análise de correlação entre elas. O teste de correlação 
Ponto Bisserial foi realizado para as análises de correlação entre as variáveis quantitativas e 
binarias. E, por fim, foi realizado o teste de correlação de Phi para as situações em que a relação 
ocorria entre duas variáveis binarias.  

A matriz de correlação, conforme a Tabela 2, demonstra que as sete variáveis 
independentes possuem correlação fraca entre si e com a variável dependente. No caso da 
variável de interesse, AltReg, a correlação é positiva e estatisticamente significante, ao nível de 
5%, podendo ser um indicativo de que empresas reguladas divulgam mais provisões ambientais 
do que as não reguladas. A correlação positiva e estatisticamente significante, ao nível de 1%, 
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entre as variáveis provisão ambiental/alta regulação e tamanho/Índice de Sustentabilidade 
Empresarial pode indicar que empresas maiores e participantes do ISE tendem a divulgar mais 
provisões ambientais e serem mais reguladas. 

 
Tabela 2 – Matriz de Correlação entre as variáveis. 

  ProvAmb AltReg APP Tam OpCresc ROA Endiv ISE 
ProvAmb 1,00        
AltReg 0,1600** 1,00       
APP 0,1753** 0,1986** 1,00      
Tam 0,3899*** 0,2775*** -0,1143 1,00     
OpCresc 0,1828** -0,0326 0,0856 0,4661*** 1,00    
ROA -0,0517 0,0043 -0,1829** 0,0780 0,1791** 1,00   
Endiv -0,2046** -0,1113 0,0695 -0,3026*** -0,0625 -0,2536*** 1,00  
ISE 0,2816*** 0,1605*** 0,1021 0,3805*** -0,0503 0,0631 -0,0929 1,00 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
Nota: ***Estatisticamente significante a 1%; **Estatisticamente significante a 5%. 

 
Visto que o grau de relacionamento entre as variáveis independentes também é fraco, não 

há prejuízo à estimação dos parâmetros. Assim, de forma geral não há possíveis indícios de 
problemas sérios de multicolinearidade entre as variáveis, visto que todos os valores apresentados 
estão abaixo de 0,8 (Gujarati & Porter, 2011). 
4.2 Análise Econométrica 

Antes de estimar o modelo econométrico, testes de especificação foram efetuados nas 
variáveis dispostas em cross-section. O teste Shapiro-Wilk foi realizado para a verificação da 
normalidade dos resíduos. Visto que o p-valor foi de 0,00000, a hipótese nula de que os resíduos 
apresentam uma distribuição normal é rejeitada. O tamanho da amostra pode ter causado esta 
questão, devido ao desenho adotado na pesquisa. Neste sentido, conforme sugerem Gujarati e 
Porter (2011), correções podem ser efetuadas por meio da aplicação do método de reamostragem 
(bootstrapping) ou aplicação da teoria de amostras grandes ou propriedades assintóticas. 

Dada a não normalidade dos resíduos, o teste de White foi realizado para verificação de 
heterocedasticidade, visto que este não requer a hipótese de normalidade (Gujarati & Porter, 
2011). Como o p-valor foi de 0,0087, conclui-se que a variância dos erros não é constante, 
rejeitando-se a hipótese nula de homocedasticidade. Em consequência, o modelo econométrico 
foi desenvolvido utilizando-se o tratamento de erros padrão robustos (de White) (Gujarati & 
Porter, 2011), conforme a Tabela 3. 

Adicionalmente, com o objetivo de verificar se existe multicolinearidade entre as 
variáveis independentes, o teste Variance Inflation Factor (VIF) foi realizado. Todas as variáveis 
apresentaram valor inferior a 1,57, com média 1,21, permitindo inferir que o modelo 
econométrico possui parâmetros estimados não viesados, visto que somente variáveis com 
valores superiores a 10 são consideradas altamente colineares (Gujarati & Porter, 2011). 

De acordo com o teste F, apresentado na Tabela 3, o modelo, de forma global, apresenta 
significância estatística a 1%, demonstrando que os betas das variáveis não são iguais entre si e 
são diferentes de zero. O R² demonstra que as variáveis independentes explicam cerca de 25,21% 
da divulgação de provisões ambientais nas 153 empresas analisadas. Das sete variáveis 
independentes investigadas, quatro apresentaram significância estatística em relação à 
dependente. 
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Tabela 3 – Resultados da regressão múltipla em cross-section. 

Variáveis Coeficiente 
(p-valor) Sinal Esperado Sinal Obtido 

AltReg 0,7266 
(+) NS (0,297) 

Tam 0,7285 (+) (+) 
(0,000 ***) 

OpCresc 0,0000 (+) NS 
(0,160) 

ROA -2,7227 
(+) (-) (0,045 **) 

Endiv 0,2494 
(+) NS (0,664) 

APP 1,9562 (+) (+) 
(0,006 ***) 

ISE 2,1559 (+) (+) 
(0,098 *) 

Constante -9,8982 
  

(0,000 ***) 
R2 0,2521 

Prob > F 
6,43 

(0,000 ***) 
Observações (n) 153 

 Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 Notas: Na segunda coluna: coeficientes na primeira linha e p-valor na segunda. 
 *** Estatisticamente significante a 1%; ** a 5%; e * a 10%, respectivamente; NS: Não Significante. 

 
A variável de interesse, alta regulação (AltReg), não impacta de forma estatisticamente 

significante na divulgação de provisões ambientais, não permitindo inferir que empresas 
pertencentes a setores com alta regulação apresentam maior nível de divulgação de provisões 
ambientais. Assim, deve-se rejeitar a hipótese H1 de que a alta regulação influencia 
positivamente na evidenciação de obrigações ambientais por empresas ambientalmente sensíveis. 
Relação não significativa entre alta regulação e a evidenciação ambiental também foi encontrada 
por Monteiro e Aibar-Guzmán (2010), Lu e Abeysekera (2014) e Rufino e Monte, (2014).  

O tamanho (Tam) impacta de forma positiva e significante, ao nível de 1%, na divulgação 
de provisões ambientais, indicando que empresas maiores exibem maior nível de divulgação de 
provisões ambientais. Outros estudos apontaram que empresas maiores tendem a divulgar mais 
informações ambientais (Watts & Zimmerman, 1978; Hackston & Milne, 1996; Liu & 
Anbumozhi, 2009; Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Lu & Abeysekera, 2014), inclusive no 
contexto brasileiro (Lourenço & Branco, 2013; Rover & Santos, 2014; Rufino & Monte, 2014), 
de provisão ambiental (Leal et al., 2018), embora Silva et al. (2018) afirmem que o Tam das 
empresas não possui relação com a divulgação de provisões e passivos contingentes ambientais. 

Não há relação estatisticamente significante entre a oportunidade de crescimento 
(OpCresc) a divulgação de provisões ambientais, não sendo possível inferir que empresas com 
maior OpCresc também apresentam maior nível de divulgação de provisões ambientais, o que é 
corroborado por Rover e Santos (2014), visto que os autores não encontraram relação 
significativa entre as duas variáveis. 

A rentabilidade (ROA) impacta de maneira negativa e significante, ao nível de 5%, na 
divulgação de provisões ambientais, demonstrando que as empresas com melhor desempenho 
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financeiro apresentam menor nível de divulgação de ProvAmb, o que também foi demonstrado 
por Silva et al. (2018). Entretanto, contraria os achados de Leal et al. (2018), uma vez que os 
autores não encontraram significância estatística entre as duas variáveis. 

O endividamento (Endiv) não impacta de forma significativa na divulgação de provisões 
ambientais, não permitindo inferir que empresas mais endividadas exibem maior nível de 
divulgação de provisões ambientais, conforme já apontado por Leal et al. (2018). Ademais, 
outros estudos apontam falta de relação significativa entre a divulgação ambiental e o 
endividamento (Liu & Anbumozhi, 2009; Lu & Abeysekera, 2014; Rover & Santos, 2014; 
Rufino & Monte, 2014). 

O alto potencial poluidor (APP) apresenta relação estatisticamente significante, ao nível 
de 1%, com a divulgação de provisões ambientais, indicando que empresas com maior potencial 
poluidor também expõem maior nível de divulgação de provisões ambientais, fato corroborado 
por Liu e Anbumozhi (2009) e Rover e Santos (2014). 

Embora com uma significância estatística de 10%, o ISE impacta de forma positiva na 
divulgação de provisões ambientais, implicando que empresas listadas nesta carteira teórica 
exibem maior nível de divulgação ambiental, assim como constatado por Lourenço e Branco 
(2013), Rover e Santos (2014) e Rufino e Monte (2014), inclusive no que se refere às obrigações 
ambientais (Leal et al., 2018), embora o provisionamento e a divulgação de questões ambientais 
tenha se mostrado incipiente para empresas listadas no ISE (Carvalho Filho et al., 2018). 

Em síntese, conclui-se que houve baixo nível de divulgação de provisões ambientais, 
apesar da inerente implicação das atividades das empresas da amostra para o meio ambiente. 
Ademais, embora empresas com alta regulação divulguem, em média, mais provisões ambientais 
que as demais, não foi possível demonstrar que a alta regulação exerce influência na divulgação 
de provisões ambientais. Entretanto, outras características, tais como tamanho, potencial poluidor 
e sustentabilidade, indicada pela listagem da empresa na carteira teórica ISE, podem influenciar 
na divulgação de provisões ambientais. Este fato evidencia que outros fatores, sejam contábeis 
e/ou setoriais, não relacionados à regulação podem motivar a divulgação de provisões ambientais. 

  
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evidenciação deve atender aos interesses dos diversos stakeholders da empresa, tais 
como investidores, acionistas, empregados, clientes, fornecedores, governo e agências 
reguladoras, fornecendo a estes melhores subsídios para avaliar os riscos das empresas. 
Demonstrando que a integração entre a esfera contábil e com a ambiental existe e é plausível, 
esse estudo buscou analisar informações relativas às provisões ambientais, que possuem 
divulgação obrigatória, no escopo da normatização contábil, para a empresa que contraiu este tipo 
de obrigação.  

Em relação à importância da investigação do passivo ambiental, faz-se elementar avaliar a 
natureza dessa obrigação. Além de poder prejudicar os interesses dos acionistas, o passivo 
ambiental pode influenciar na continuidade da empresa, no equilíbrio econômico, social e 
ambiental dela, e na consequente sustentabilidade da vida humana, visto que a intervenção no 
equilíbrio do ecossistema pode, muitas vezes, ser irreversível, apesar de compensações 
ambientais impostas pelo governo, órgãos reguladores e outros normatizadores (Paiva, 2003).  

Alguns estudos aqui elencados demonstram que a divulgação de passivos ambientais é 
incipiente no contexto nacional, fato que vai ao encontro dos resultados aqui elencados, visto que 
somente 36 empresas, 23,53% das 153 analisadas, divulgaram a obrigação em 2017, apesar da 
existência de normatização contábil e regulações setoriais. Embora tenha sido constatado que 
empresas com alta regulação divulgam, em média, mais provisões ambientais que as demais, não 
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há elementos para afirmar que o fato da empresa pertencer a setor com alta regulação faz com 
que ela divulgue provisões ambientais, demonstrando que a maior regulação não necessariamente 
gera efeitos na divulgação de obrigações ambientais.  

Esta constatação gera necessidade de entendimento do cenário atual, a exemplo da Vale, 
que conhecidamente tem passivos ambientais referentes ao desastre de 2015, mas que não os 
divulga na íntegra. O reconhecimento de um passivo ambiental depende, antes de tudo, da 
existência do fato que gerou a obrigação e do julgamento sobre esta própria existência, os prazos 
e/ou os desembolsos envolvidos, quesitos previstos na normatização contábil. Assim, mais de 20 
anos após a emissão do IAS 37, a questão do julgamento e uso de estimativas na normatização 
contábil ainda deixa brechas para a discricionariedade do gestor/empresa. 

Esse é um fato que deve ser endereçado pela academia, especialmente no Brasil, onde as 
questões ambientais são tratadas majoritariamente no escopo de divulgação voluntária, quase 
sempre ignorando que o tratamento contábil de informações mandatórias, como os passivos 
ambientais, também está sujeito à discricionariedade do gestor ou da empresa. 

A questão central que se quer esboçar não se refere à maior exigência de divulgação de 
questões ambientais, mas à criação de incentivos para que a empresa busque mensurar, divulgar e 
compensar o dano ambiental que de fato ocorreu. Assim, a regulação deve endereçar o tratamento 
de questões ambientais de forma exclusiva, com mecanismos de enforcement, como a 
fiscalização, incentivando e obrigando as empresas a (de fato) reconhecerem e divulgarem o 
passivo ambiental conhecido. Este cenário está em consonância com Bushee e Leuz (2005), visto 
que os autores apontaram que sem compromisso, as empresas podem ter incentivos para reter ou 
manipular informações em determinadas situações, como na existência de um mal desempenho. 

Como limitação, esse estudo apresentou a análise de uma amostra relativamente pequena 
e com peculiaridades, o que pode intervir com a eficiência do método multivariado aplicado e a 
generalização dos resultados. Assim, como sugestão de pesquisa futura, todas as empresas 
classificadas na Lei 10.165 poderiam ser investigadas. Além disso, sugere-se a realização de uma 
análise temporal, que permitirá a verificação de tendências de evidenciação contábil/ambiental 
em relação à regulação existente.  
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