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Resumo
O objetivo da pesquisa é verificar quais os fatores que explicam a divulgação financeira de passivos
contingentes ambientais pelas empresas brasileiras listadas na B3. Para isto utiliza-se como amostra
as empresas listadas no IBRX-100, que representam as mais líquidas da B3. A coleta de dados foi
realizada por meio das notas explicativas contidas nas Demonstrações Financeiras Padronizadas
(DFPs) dos anos de 2005 a 2016. Posteriormente, realizou-se análise de conteúdo para classificar as
informações sobre passivos contingentes em quantitativas e qualitativas. O método estatístico
adotado foi a regressão logística com efeitos aleatórios para dados em painel e as variáveis que
compuseram o modelo foram: Novo Mercado, Tamanho, Alto Impacto, American Depositary
Receipt e Retorno sobre Investimento. A pesquisa encontrou o total de 186 informações de passivos
contingentes ambientais dentro das 93 empresas, sendo 104 (55,91%) informações quantitativas e
82 (44,09%) informações qualitativas. Os resultados mostraram que o modelo apresentou
significância para os coeficientes das variáveis Tamanho, Novo Mercado e para American
Depositary Receipt, indicando que empresas de grande porte, listadas no Novo Mercado e
internacionalizadas explicam a divulgação de passivos contingentes ambientais.
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1 INTRODUÇÃO
A sociedade, por muitos anos, não se preocupou com as questões ambientais, nem
com a utilização indiscriminada dos recursos naturais. Não obstante, a degradação do meio
ambiente, consecutiva dos novos meios de produção resultante da Revolução Industrial do
século XVIII, vêm pactuando com este desgaste. Contudo, nas últimas décadas, as discussões
relacionadas às questões ambientais vêm ressaltando a preocupação social quanto a
capacidade produtiva com os recursos provenientes da natureza (Leite, Ribeiro & Pacheco,
2007) e o uso irresponsável e armazenamento ineficaz dos rejeitos provenientes deles.
Para que ocorra efetividade destas discussões tem-se que alinhar os interesses entre os
diversos agentes de uma operação contratual (Sunder, 1997). É uma opção para minimizar as
ocorrências alarmantes sobre acidentes ambientais, especialmente de empresas com alto
potencial de poluição que são conhecidas por apresentarem altos níveis de disclosure sobre
informações ambientais (Braga, Oliveira e Salotti, 2009; Miras-Rodríguez, Martínez-Martínez
e Escobar-Pérez, 2019). O caso da Companhia Vale ilustra a problemática ambiental, já que
no ano de 2015 e no ano de 2019 aconteceram acidentes semelhantes, o rompimento da
barragem com rejeitos de mineração nas cidades de Mariana (MG) e Brumadinho (MG)
respectivamente (Vale, 2019), o que manifesta a dúvida de que a empresa tenha tomado
medidas legítimas para que o acidente não tornasse a ocorrer.
Para apresentar a importância da divulgação de informações ambientais, destaca-se o
estudo de Cormier e Magnan (1997) que suscitaram a dúvida sobre a relação positiva entre
divulgação de informações ambientais e valor de mercado ou interesse dos acionistas sobre a
temática. Os autores passaram a analisar não somente o aspecto ambiental, mas se a definição
completa de Triple Botton Line ou Tripé da Sustentabilidade sugerido por Elkington (2004),
ou seja, a análise das perspectivas ambientais, sociais e econômico-financeiro de um negócio,
interessavam aos acionistas. Os achados de Cormier e Magnan (1997) mostram dissonância
nos resultados ao analisarem o impacto do relatório ambiental nos preços das ações e ganhos
das empresas, já que a relação foi positiva moderada na Alemanha, mas não apresentou
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relação significativa nas empresas do Canadá e França. Já Berthelot, Coulmont e Serret
(2012) observaram que os investidores Canadenses consideram relevantes as informações
sobre sustentabilidade. No Brasil, Sousa e Zucco (2016) utilizaram o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) que integra os elementos de sustentabilidade para analisar
a geração de valor aos acionistas, apurando resultado positivo. Nota-se, porém, que os
resultados não estão na mesma direção o que pode significar o desalinhamento de interesses,
apesar de ser necessário destacar, o uso de métricas distintas para os resultados das pesquisas.
Quando se isola a métrica para a área ambiental têm-se preocupações específicas,
como as multas ambientais resultantes de atividades que agridem o meio ambiente. Desta
forma, a gestão ambiental tornou-se uma ferramenta para conduzir de maneira sustentável os
negócios da companhia e é foco de atenção de clientes, investidores e governo em suas
tomadas de decisões (Ozio, Carmo, Reis, Ferrarezi & Gehlen 2016). Tem-se percebido o
aumento da divulgação de informações ambientais em relatórios de sustentabilidade e
relatórios anuais como forma de estabelecer vínculo com os usuários da contabilidade,
apresentando os aspectos positivos e negativos das operações das companhias, seguindo as
orientações sobre disclosure voluntário da Resolução CFC Nº 1.003/04, que aprova a NBC T
15.
Algumas das informações divulgadas estão relacionadas àquelas alvo de processos
judiciais e são reportados pelas empresas por meio das Provisões e Passivos Contingentes, no
qual, Ferreira, Rover, Ferreira e Borba (2016) verificaram ser os maiores valores entre todas
as informações financeiras ambientais divulgadas. Bertoli e Ribeiro (2006) alertam as
empresas sobre o efeito econômico e financeiro que estes processos judiciais que contemplam
as multas ambientais podem causar. Tais efeitos devem ser apresentados pela contabilidade
ambiental por meio das demonstrações contábeis (Santos, Silva, Souza & Sousa, 2001). As
empresas devem evidenciar suas responsabilidades socioambientais com fidedignidade e
transparência de modo a evitar futuros riscos às companhias, inclusive no que tange ao
prestígio socioambiental (Ferreira, Borba & Rosa, 2014) Estas informações por serem
voluntárias são redigidas em meios diversificados, tais como notas explicativas, Relatórios de
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), entre outros (Almeida & Batista,
2016).
Como mencionado, uma das formas de evidenciar estas informações ambientais ocorre
por meio dos processos judiciais divulgados nas notas explicativas das Demonstrações
Financeiras Padronizadas (DFP). Estes processos judiciais relacionados ao meio ambiente
podem evidenciar aspectos relevantes das operações das companhias e sua relação com os
aspectos ambientais. Os processos divulgados podem trazer diversas informações, dentre elas
o valor envolvido para reparação de danos ou quaisquer outros pagamentos solicitados no
processo. Quando a empresa informa o custo do processo tem-se a possibilidade de projetá-lo
para o futuro, bem como antever possíveis dispêndios em operações similares.
Desta forma, esta pesquisa tem como pergunta: quais os fatores que explicam a
divulgação financeira de passivos contingentes ambientais pelas empresas brasile iras
listadas na B3?
Sabe-se que os processos judiciais em que a empresa é ré, podem ser classificados
conforme a avaliação de sua probabilidade de perda. No entanto, frisa-se que os passivos
contingentes são àqueles que possuem incerteza em algum aspecto, e por isso, a necessidade
de analisar se são divulgadas as informações financeiras ambientais nos processos judiciais e
os fatores que levam a esta divulgação.
Em busca de uma amostra que apresentasse diversidade operacional, optou-se pelas
empresas listadas no IBRX-100 por representarem as mais líquidas da B3, o que lhes concede
maior visibilidade e, portanto, maior responsabilidade sobre as informações fornecidas. Esta
pesquisa se justifica por gerar contribuições às áreas da contabilidade ambiental e por
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demonstrar se as organizações listadas nesse índice evidenciam adequadamente suas
contingências ambientais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Passivos contingentes ambientais
Carvalho, Pimentel, Bertino e Oliveira (2018) alertam que ter conhecimento sobre os
conceitos de passivo, provisões e passivos contingentes é de extrema importância para total
compreensão do passivo ambiental e ainda lembram que a regulação de evidenciação destes
passivos das companhias abertas se dá por meio do CPC 25 - Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, através da deliberação CVM n° 594/09. Uma possível
saída de caixa para sanar uma obrigação que venha existir ou redução de ativo, representam
uma provisão ou passivo contingente, que por sua vez estão ligados a uma casualidade que
ainda não ocorreu, e foge do controle da empresa, a data de quando vai ser desembolsado e
mensurando seu valor monetário (Baldoino & Borba 2015).
Segundo o International Accounting Standards Board (IASB), conforme citado por
Baldoino e Borba (2015), as provisões e contingências tem duas maneiras de aparecer nos
relatórios contábeis e notas explicativas, ou seja, quando forem de probabilidade “provável”
ou “possível”. Desta forma quando a provisão for classificada como “provável”, a empresa
deve registrar nos demonstrativos, além de ir para o resultado, alterando lucro do período.
Para a contingência com probabilidade “possível”, as companhias devem fazer uma
divulgação em notas explicativas da natureza e dos valores envolvidos na operação, não
havendo nenhum registro de valores nos demonstrativos financeiros. Além das probabilidades
expostas, a empresa também pode classificar a contingência como “remota”. Neste, nenhuma
ação deve ser tomada, não sendo necessário divulgação e registro. Com isso, Almeida e
Batista (2016, p.51) relatam que a forma na qual o passivo contingente é classificado “é uma
questão de julgamento, consequentemente, o impacto que o tratamento dado ao passivo
contingente passa a depender da discricionariedade do gestor”.
É importante destacar que as normas de contabilidade são importantes marcos para as
mudanças de comportamento de disclosure das informações de passivos contingentes. Prado
(2014) analisou a evidenciação dos riscos potenciais relacionados às provisões e passivos
contingentes nos anos de 2002, 2006, 2010 e 2012 de empresas de energia elétrica e observou
uma melhora na divulgação no decorrer do tempo, a que chamou de curva de aprendizagem
após regulamentações específicas da ANEEL e do CPC-25.
Sobre a questão ambiental, Ribeiro e Lisboa (2000) salientam que passivo ambiental
representa a realização de recuperação e proteção do meio ambiente, em paralelo com a
evolução econômica ou retrata a consequência de condutas indevidas às questões ambientais,
a partir de sacrifício de benefícios econômicos. Desta forma, Sperandio, Trindade e Fávero
(2005) afirmam que passivos ambientais não devem ser sinônimos de catástrofes ambientais,
entretanto, medidas preventivas para que não sejam criados grandes impactos sociais e que
acabam realizando despesas financeiras, também são reconhecidos como passivos ambientais.
O estudo de Ferreira et al. (2014) buscou demonstrar como as provisões e
contingências ambientais interferem nos lucros das empresas que negociam ações na New
York Stock Exchange (NYSE). Para tal, os autores calcularam o fator de significância
dividindo o valor da provisão e contingências ambientais com o lucro líquido e como
resultado, destacaram que as provisões e contingências impactariam na redução do lucro
líquido em mais da metade ou até mesmo na obtenção de prejuízo em 17% das empresas.
Contudo, para maioria, a relevância dos passivos contingentes ambientais ainda é baixa se
comparada ao montante do lucro líquido.
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Os riscos inerentes às provisões aos passivos contingentes podem ser significativos e,
portanto, devem ser conhecidos e considerados nas análises realizadas pelos analistas e
informadas adequadamente a todos os usuários interessados, de modo a minimizarem as
surpresas decorrentes destas informações que estão fora do balanço e por isso, não abordadas
no resultado do período.
2.2 Estudos Relacionados
A procura por estudos relacionados mostrou algumas pesquisas que tratam dos fatores
de divulgação das informações ambientais. Merece destaque a pesquisa de Braga, Oliveira e
Salotti (2009) cujo objetivo principal foi avaliar empiricamente a influência de determinadas
variáveis sobre o nível de divulgação ambiental nas demonstrações contábeis de empresas
brasileiras. Para isto foram analisadas as demonstrações contábeis referentes ao exercício
social de 2006 de 108 companhias de capital aberto listadas na Bovespa e o nível de
divulgação ambiental foi mensurado por meio da aplicação da técnica de análise de conteúdo
nas demonstrações contábeis das empresas da amostra. Os resultados da pesquisa mostram
que evidências analisadas sugerem que as variáveis tamanho, riqueza criada e natureza da
atividade exercem influência direta e significativa sobre o nível de divulgação ambiental.
Rover, Tomazzia, Murcia e Borba (2012) buscaram identificar os fatores que
determinam a divulgação voluntária ambiental pelas empresas brasileiras potencialmente
poluidoras. Para isto foram analisadas as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) e
os Relatórios de Sustentabilidade (RS) do período de 2005 a 2007 pertencentes a
BM&FBovespa. Deste modo, os autores analisaram as variáveis tamanho, rentabilidade,
endividamento, empresa de auditoria, sustentabilidade, internacionalização e publicação do
RS. Os resultados da análise de regressão em painel demonstraram que as variáveis: tamanhos
da empresa, empresa de auditoria, sustentabilidade e publicação do RS são relevantes para a
explicação do disclosure voluntário de informações ambientais.
Já Fernandes (2013) apurou os fatores que influenciaram o disclosure ambiental das
empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa no período de 2006 a 2010 empregando as
variáveis Tamanho da empresa, Governança corporativa, Endividamento, Variação do lucro e
Retorno anormal. Os resultados da pesquisa evidenciaram que apenas o tamanho da
companhia influencia positivamente o nível de evidenciação ambiental.
Utilizando uma amostra das 100 empresas com maior liquidez da BM&FBovespa,
Vogt, Hein, Rosa e Degenhart (2015) verificaram a relação entre os fatores desempenho
ambiental, transparência e desempenho econômico com o grau de evidenciação ambiental de
2010 a 2013. Utilizando as variáveis Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), potencial
de poluição, GRI, auditoria, governança corporativa, tamanho, ações, retorno sobre os ativos,
retorno sobre o patrimônio líquido, verificaram que em todos os anos analisados as variáveis
GRI e auditoria tiveram relação positiva com o nível de evidenciação ambiental.
O estudo de Ferreira et al. (2016) buscou investigar o disclosure voluntário das
informações financeiras ambientais em empresas brasileiras, classificadas em setores com
diferentes impactos ambientais. O estudo contemplou as Demonstrações Financeiras
Padronizadas das empresas que compõem o índice IBRX-50, nos anos de 2011 a 2013, e
utilizou uma métrica classificando as informações financeiras ambientais, distribuindo os
dados em 7 categorias e 30 subcategorias. Os resultados expõem que as empresas que mais
evidenciam informações de provisões e passivos ambientais são companhias com atividades
de maior impacto ambiental. Dentre as informações divulgadas, a maior quantidade fora
encontrada na categoria de investimentos ambientais e os maiores valores monetários na
categoria de passivos e contingências ambientais.
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A pesquisa de Batista, Cruz e Bruni (2016) escolheu como amostra as 52 maiores
organizações transnacionais brasileiras, em 2014, segundo a Fundação Dom Cabral e tem
como objetivo analisar as variáveis que podem influenciar o nível de divulgação ambiental. O
levantamento dos dados, se deu a partir dos relatórios anuais, de sustentabilidade e
formulários de referência publicados no período de 2013 a 2014 e utilizou-se a regressão
linear múltipla para a análise dos dados. Os resultados demonstraram que o grau de
internacionalização é fator significativo para o nível de divulgação ambiental, porém, as
variáveis: tamanho, endividamento, setor de atividade e desempenho não apresentaram
significantes.
No âmbito internacional, este tema também se mostra relevante. Pesquisas como a de
Barth, McNichols e Wilson (1997) buscaram examinar os fatores relacionados a decisão das
empresas na divulgação de responsabilidade ambiental. Para isto foram criadas hipóteses que
estavam associadas a fatores como: (i) regulação, incluindo atividade de fiscalização; (ii)
informações gerenciais, incluindo incerteza do local e incerteza de alocação; (iii) questões de
litígio e negociação; (iv) preocupações do mercado de capitais; e (v) outras influências
regulatórias. Os resultados encontrados, verificaram que todas as hipóteses, exceto a incerteza
do local, influenciam a divulgação de informações ambientais.
O estudo de Cormier, Magnan e Van Velthoven (2005) analisaram grandes empresas
da Alemanha e o objetivo foi identificar os determinantes da divulgação ambiental
corporativa usando teorias de incentivos econômicos, pressões públicas e a teoria
institucional. A pesquisa apresenta que a divulgação ambiental corporativa tem um potencial
significado econômico, porém explica que há uma escassez de fontes para este tipo de
informação. Os resultados mostram que as variáveis: risco, propriedade, a idade dos ativos
fixos, tamanho da empresa e a rotina determinam o nível de divulgação ambiental.
Com o objetivo de examinar os fatores que influenciam as Divulgações Sociais
Corporativas das empresas listadas na Bolsa de Valores de Nairóbi, Wachira (2017) analisou
os relatórios anuais destas companhias para coletar as variáveis Tamanho, Rentabilidade,
Liquidez, Setor, Pais de origem, Estrutura de propriedade, Presença de administradores não
executivos, Governança corporativa, Auditoria, Presença do comitê de auditoria do conselho
de administração. Os resultados encontrados mostram que há relação entre o índice de
divulgação e as características da empresa, indicando que Tamanho, Rentabilidade, Liquidez
e Setor têm influência positiva no nível de Divulgação Sociais Corporativas.
2.3 Hipóteses da Pesquisa
Com base na pergunta de pesquisa e levantamento de estudos similares, foram criadas
hipóteses relativas a divulgação de informações financeiras de passivos contingentes.
O estudo de Vogt et al.(2015) apresentou que empresas com melhor nível de
governança têm relação positiva com o nível de evidenciação ambiental. Bushman, Chen,
Engel e Smith (2004) afirmam que empresas com maior nível de governança tendem a ter
informações contábeis mais fidedignas apresentadas em seus relatórios. Na mesma conjuntura
Antunes e Mendonça (2008) afirmam que a adesão das empresas no Novo Mercado afetam
significativamente a qualidade contábil. Com isto: H1 : Empresas pertencentes ao Novo
Mercado apresentam mais informações financeiras de passivos contingentes ambientais.
Os estudos de Rover et al. (2012), Fernandes (2013), Vogt et al. (2015) verificaram
que o tamanho da empresa é relevante para a explicação da evidenciação voluntária de
informações ambientais. Logo, tem-se que: H2 : Empresas maiores tendem a evidenciar mais
informações financeiras de passivos contingentes ambientais.
O presente estudo espera que as empresas que apresentam maior lucratividade, devam
divulgar mais informações do que as empresas com menor lucratividade. Wachira (2017)
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expôs que a rentabilidade tem influência positiva no nível de evidenciação de informações
sociais. Braga, Oliveira e Salotti (2009) também buscaram encontrar determinadas variáveis
que influenciam o nível de divulgação ambiental nas demonstrações contábeis de empresas
brasileiras e verificaram que a riqueza criada se mostra significante para divulgação destas
informações. Logo, tem-se que: H3 : Empresas que apresentam maior Retorno sobre
investimento (ROI) tendem a evidenciar mais informações financeiras de passivos
contingentes ambientais.
A pesquisa de Ferreira et al. (2016) expôs que empresas com atividade de alto impacto
ambiental evidenciam mais informações de provisões e passivos ambientais. Logo, tem-se
que: H4 : Empresas que exercem atividades de maior impacto ambiental evidenciam mais
informações financeiras de provisões e passivos contingentes ambientais.
O presente estudo espera que companhias brasileiras que optam em emitir American
Depositary Receipts (ADRs) divulguem mais informações financeiras ambientais do que as
empresas que não emitem. Piccioni, Sheng e Lora (2012) verificaram que as ADRs
desempenham um papel importante nas decisões dos gestores estrangeiros para as empresas
da América Latina. Batista et al. (2016) demonstraram em seus resultados que as empresas
com maior grau de internacionalização possuem maior nível de divulgação ambiental. Castro,
Viera e Pinheiro (2015) encontram resultados sugerem um tratamento diferenciado das
informações divulgadas de acordo com o mercado, o que gera uma diferença entre as
informações divulgadas no Brasil e nos EUA, demonstrando a relevância da regulação das
empresas que emitem ADR. Rodrigues e Galdi (2017) destacam que empresas que emitem
ADRs tem uma forte regulamentação, com isso, diminuindo a assimetria informacional. Tal
hipótese se justifica devido as companhias que negociam ações na NYSE possuírem mais
exigências relacionadas à transparência. Logo, tem-se que: H5 : Empresas que emitem ADR
evidenciam mais informações financeiras de passivos contingentes ambientais.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo é classificado como descritivo, que para Gil (2002, p. 44) pesquisas
descritivas tem como objetivo principal “à descrição das características de determinada
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Também a
pesquisa dispõe de abordagem metodológica quantitativa, para isto utilizou se ferramenta
estatística. Quanto à coleta de dados a pesquisa é documental porque suas fontes são as notas
explicativas contidas nas Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) dos anos de 2005
a 2016 coletados a partir do website da Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Segundo Gil (2002) a
pesquisa documental está muito próxima da pesquisa bibliográfica, porém, a natureza da fonte
se diferencia, pois, a pesquisa documental utiliza materiais que ainda podem ser reelaborados
de acordo com os objetos da pesquisa.
A amostra da pesquisa compreende as empresas pertencentes ao índice IBRX-100 da
B3, que consiste nas 100 empresas com maior liquidez da bolsa. Além disto, para a
companhia estar presente neste índice, devem ser apurados nos doze meses anteriores à
reavaliação e ter sido negociadas em pelo menos 70% dos pregões ocorridos nos doze meses
anteriores à formação da carteira (B3, 2018). A Tabela 1 apresenta o percentual de empresas
por setor analisado.
Tabela 1 – Percentual de empresas por setor
Setor
Papel e Celulose
Siderurgia e Metalurgia
Química e Petroquímica
Mineração
Energia

Percentual
3,23%
3,23%
2,15%
1,08%
17,20%
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Bens de Consumo
Transporte
Auto indústria
Produção Agropecuária
Bens de Capital
Têxtil
Serviços
Indústria da Construção
Varejo
Indústria Digital
Financeiro
Telecomunicações
Total
Fonte: dados da pesquisa

8,60%
5,38%
3,23%
2,15%
1,08%
1,08%
20,43%
9,68%
6,45%
1,08%
10,75%
3,23%
100%

No tocante aos procedimentos técnicos, foi aplicada a análise de conteúdo para
classificar as informações encontradas. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é separada
em três etapas: (i) pré-análise onde foi organizado e estruturado o banco de dados; (ii)
exploração do material, onde foi codificado cada informação de acordo com a classificação
pré-estabelecida e; (iii) tratamento dos resultados e interpretação, no qual obteve-se os
resultados significativos e válidos para a pesquisa. As informações foram classificadas
conforme mostra a Tabela 2.
Tabela 2 – Classificação por tipo de informação
Classificação
Informação
Local de ocorrência, o tipo de dano ambiental, a probabilidade de realização da
Qualitativa (QL)
provisão, ou anunciar não possuir passivos ambientais.
Quantitativas financeiras
Números
que pudessem expressa r monetariamente o valor de uma
(QTF)
provisão ou de uma multa.
Fonte: dados da pesquisa
Quantitativa (QT)

Para a coleta de dados esta pesquisa utilizou dados secundários coletados nas fontes
dos anos de 2005 a 2016 com suporte de planilhas do software Excel®. Os construtos
norteadores do trabalho e as fontes da coleta estão apresentados na Tabela 3.

Explicativas

Dependente

Tabela 3 - Construtos norteadores do trabalho
Variável
Construtos
Proxy
Informações
Passivos
financeiras de
Contingentes passivos
(PC)
contingentes
ambientais

Variável dummy

Novo
Mercado
(NM)

Variável dummy

Empresas que
participam do
NM

Tamanho
(TAM)

Ativo Total

Retorno
sobre
investimento
(ROI)

ROI

Alto Impacto
Ambiental

Empresas que
exercem

Fonte da coleta

D=1 – apresentou informação financeira

Notas
Explicativas

D=0 – não apresentou informação financeira

D=1 – empresas participam do NM
D=0 – empresas não participam do NM
Logaritmo do Ativo Total

Demonstrações
Financeiras
Padronizadas
Economática®;
Demonstrações
Financeiras
Padronizadas
Demonstrações
Financeiras
Padronizadas;

Variável dummy:
D=1 – exercem atividades de alto impacto ambiental

7

Lei nº
10.165/2000

(AI)

American
Depositary
Receipt
(ADR)
Fonte: Autores

atividade de
alto impacto
ambiental

D=0 – não exercem atividades de alto impacto ambiental

Papel emitido e Variável dummy:
negociado nos D=1 – empresas emissoras de ADR
EUA
D=0 – empresas não emissoras de ADR

Demonstrações
Financeiras
Padronizadas

Sendo o objetivo de pesquisa encontrar os fatores que influenciam a divulgação
financeira de passivos contingentes ambientais, foi utilizado regressão logística, já que
pretende-se verificar a “probabilidade de ocorrência de um determinado evento com base no
comportamento de variáveis explicativas” (Fávero, Belfiore, Takamatsu & Suzart, 2014,
p.140). Como o modelo busca analisar o comportamento destas variáveis entre 2005 a 2016,
foi utilizado o método de dados em painel, que para Duarte, Lamounier e Takamatsu (2007,
p.2) este método “consiste de observações de n entidades para dois ou mais períodos de
tempo”.
Para a análise estatística foi utilizado o software R® Statistics, versão 3.5.1, para
realizar a técnica de regressão logística para dados em painel. O teste de Hausmam foi
realizado para verificar que efeito o método estatístico requer: aleatório ou fixo, resultando
em aleatório.
O modelo de regressão logística para dados em painel com efeito aleatório é
estabelecido pela Equação 1, que segue:
P (PC,1) = 1/(1+ex)
Sendo que:
x = β0 + β1 NM dummyit + β2 TAMit + β3 ROIit + β4 AI dummyit + β5 ADR dummyit + εit
Onde:
PC - Variável binária, na qual é atribuído 1 (um) quando a empresa i divulga informação
quantitativa financeira ambiental no período t- e (0) zero se não apresentou;
β0 - Coeficiente da regressão;
NMdummyit - Variável independente binária do Novo Mercado da empresa i, no período t;
TAMit - Variável independente Ln do Ativo Total da empresa i, no período t;
ROIit - Variável independente do Lucro da empresa i, no período t;
AIdummyit - Variável independente binária de Alto Impacto da empresa i, no período t;
ADRdummyit - Variável Independente binária relacionada à ADR da empresa i, no período t
εit : Termo de erro da regressão.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A pesquisa revelou que existe uma diferença no número de evidenciação de
informações quantitativas e qualitativas sobre passivos contingentes ambientais. A Tabela 4
demonstra o número de informações coletadas e a diferença entre informações de cunho
qualitativo e quantitativo no transcorrer dos anos de 2005 a 2016.
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Tabela 4 – Diferença entre informações de passivos contingentes ambientais quantitativos e qualitat ivos
Informação de passivos contingentes ambientais
Ano
Quantitativa
Qualitativa
2005
3
2
2006
5
3
2007
9
7
2008
10
8
2009
9
7
2010
6
5
2011
9
7
2012
13
10
2013
10
8
2014
11
9
2015
10
8
2016
9
8
Total
104
82
Fonte: dados da pesquisa

Δ
1
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
22

Na Tabela 4 observa-se que foram encontrados 104 informações de cunho quantitativo
e 82 informações qualitativas dos passivos contingentes ambientais. Além disso, em todos os
anos analisados as informações quantitativas predominam em relação às informações
qualitativas. O ano de 2012 se destaca perante os outros, já que existem mais informações
tanto de cunho quantitativo quanto qualitativo, até mesmo as diferenças entre as informações
se mostram maior neste ano. Observou-se neste ano uma maior incidência de contingências
do setor de energia elétrica, o que também foi observado por Prado (2014) que justificou o
fato devido a melhoria das definições da CVM 594/09 e Resolução da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 444/01.
Para deixar mais perceptível esta diferença na quantidade de informações quantitativas
e qualitativas, o Gráfico 1 apresenta na forma de colunas esta comparação. Estas informações
estão distribuídas ao longo dos anos de 2005 a 2016.
Gráfico 1 – Informações Quantitativas x Informações Qualitativas

Fonte: dados da pesquisa

A partir do Gráfico 1 é possível verificar que as informações financeiras de passivos
contingentes são em sua maioria evidenciadas a partir de 2007, tendo como 2012 o ano em
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que foram encontradas mais informações. O Gráfico 1 não apresenta um comportamento
semelhante entre as informações quantitativas e qualitativas. Com isso os anos de 2005, 2006
e 2010 tem destaque pela baixa divulgação de ambas as informações em comparação com os
demais anos. Uma possível explicação para 2009 é que neste ano ocorreu a obrigatoriedade da
aplicação do CPC 25 para os exercícios encerrados a partir de 2010, o que pode explicar o
decréscimo de informações encontradas devido a adequação das empresas à nova legislação.
Pode-se notar que nos anos posteriores ocorre um aumento substancial da divulgação de
informações quantitativas e qualitativas mostrando uma adaptação e compreensão do que
estava previsto na norma. Prado (2014) estudou as empresas de energia elétrica e percebeu o
aumento da divulgação das contingências a partir da publicação de normas da ANEEL. O
autor nomeou este processo como curva de aprendizagem sobre os riscos potenciais, onde as
empresas absorvem as informações da legislação vigente e para os próximos anos melhora a
qualidade das informações para o mercado, o que pode ter ocorrido na amostra desta pesquisa.
A Tabela 5 evidencia os valores dos passivos contingentes ambientais encontrados em
todas as empresas em cada ano analisado.
Tabela 5 – Valores dos passivos contingentes ambientais (em milhões)
Ano
Passivos Contingentes Ambientais
2005

R$ 116.934

2006

R$ 276.910

2007

R$ 2.009.818

2008

R$ 2.714.180

2009

R$ 5.843.847

2010

R$ 284.114

2011

R$ 1.834.302

2012

R$ 4.128.408

2013

R$ 7.494.724

2014

R$ 2.131.380

2015

R$ 3.345.135

2016

R$ 5.488.030

Média

R$ 35.667.782

Máximo

R$ 7.494.724

Mínimo

R$ 116.934

Desvio Padrão
Fonte: dados da pesquisa

R$ 2.376.827

Conforme observado na Tabela 5 os anos de 2005, 2006 e 2010 se destacam por
apresentarem valores menores em comparação com os demais anos, sendo R$
116.934, R$ 276.910 e R$ 284.114 os valores apresentados respectivamente. Apenas nestes
três anos, montantes abaixo de R$ 1 bilhão. O ano de 2013 se destaca por evidenciar um total
de passivos contingentes ambientais superior a R$ 7 bilhões, o maior entre os anos da
pesquisa. Deste montante, cerca de R$ 6 milhões são representados por valores de
contingências do setor elétrico, se destacando como o setor que evidenciou a maior quantia
neste ano. Porém, estes R$ 6 milhões são devidos por apenas três empresas.
A Tabela 6 apresenta a evidenciação dos valores de passivos contingentes ambientais
por setor nos anos de 2005 a 2016.
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Tabela 6 – Evidenciação dos valores de passivos contingentes ambientais por setor (em milhões)
Setor

Passivos contingentes ambientais

Energia

R$ 17.113.918

Serviços

R$ 7.161.870

Papel e Celulose

R$ 5.550.140

Siderurgia e Metalurgia

R$ 264.782

Química e Petroquímica

R$ 38.532

Indústria da Construção

R$ 27.297

Mineração

R$ 11.151

Bens de Consumo

R$ 6.000

Telecomunicações

R$ 4.000

Transporte

R$ 1.934

Financeiro

R$ 128

Média

R$ 1.775.279

Máximo

R$ 17.113.918

Mínimo

R$ 128

Desvio Padrão
Fonte: dados da pesquisa

R$ 5.406.048

Conforme a Tabela 6, observa-se que os setores de auto indústria, bens de capital,
indústria digital, produção agropecuária, têxtil e varejo não apresentaram informações
financeiras de passivos contingentes ambientais. Contudo, os setores de energia, serviços e
papel e celulose evidenciam os maiores montantes de contingências ambientais, valor que
supera a média ao longo dos onze anos analisados, sendo o valor da média de R$ 1.775.279.
O setor de energia elétrica se destaca por apresentar maior montante financeiro de
passivos contingentes, mesmo não representando o maior setor da amostra. Este fato pode ser
explicado pelo alto rigor nas normas da ANEEL, que aprovou em 2001 nova versão do
Manual de Contabilidade do Setor, que tem suas demonstrações financeiras disponibilizadas,
anualmente, na Central de Informações Econômico-Financeira do Setor Elétrico (CIEFSE), e
também obrigadas ao envio da Prestação Anual de Contas (PAC).
Nas notas explicativas das empresas com maiores valores de contingências, encontrouse que no setor de energia, a maior parte delas referia-se a construções de usinas e inundações
de reservatórios. Já o setor de serviços apresenta contingências ambientais provenientes de
lançamentos de esgoto in natura e despejo de lodo proveniente das instalações de tratamento
de água. O setor de papel e celulose não especifica suas contingências ambientais, que são
classificadas apenas como danos ambientais.
A Matriz de Correlação de Pearson, como mostra a Tabela 7, mede o grau da
correlação entre a variável dependente e as variáveis independentes.
Tabela 7 – Matriz de Correlação de Pearson
ADR
NM

ROI

AI

ADR

1.00000000

NM

0.03580985

1.00000000

ROI

0.02636495

0.04070023

1.00000000

AI

0.18750501

-0.16325760

0.007654582

1.00000000

-0.09615829

0.283576888

0.174371718

TAM
0.23278449
Fonte: Dados da pesquisa
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TAM

1.00000000

Por meio da Tabela 7, observa-se que não há alta correlação entre as variáveis e,
portanto, não apresenta problemas de multicolinearidade.
Após o teste de correlação de Pearson, aplicou-se a Regressão Logística para dados em
painel, conforme Tabela 8, a fim de verificar a significância das variáveis do modelo.
Tabela 8 – Regressão Logística de Dados em Painel
Estimate
Std. Error

t value

Pr(>|z|)

Exp

NM

0.8004

0.3998

2.002

0.0453 *

2.2266

TAM

0.8863

0.2035

4.353

0.0000 ***

2.4261

ROI

-0.5974

0.3597

-1.662

0.0966

0.5499

IA

0.0041

0.5458

0.008

0.9940

1.0041

ADR

2.3667

0.5492

4.309

0.0000 ***

10.662

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados mostraram-se significativos nos coeficientes das variáveis TAM, NM e
ADR. As empresas que emitem ADR têm 10 vezes mais chance de apresentar informações
quantitativas, subsequentemente as maiores companhias possuem duas vezes mais chance de
divulgar informações quantitativas financeiras ambientais, valores similares das que
participam do Novo Mercado. Estes resultados podem ser explicados pelo fato de as empresas
com estas características possuírem maiores condições financeiras e obrigadas a cumprir
regulações com cobranças superiores sobre o disclosure de informações em suas
demonstrações financeiras.
A Tabela 9 apresenta as hipóteses não rejeitadas e rejeitadas do modelo proposto neste
estudo e em seguida as discussões acerca das hipóteses.
Tabela 9 – Hipóteses não rejeitadas e rejeitadas
Hipótese
H1 : Empresas pertencentes ao Novo Mercado apresentam mais informações
financeiras de passivos contingentes ambientais.
H2 : Empresas maiores tendem a evidenciar mais informações financeiras de pass ivos
contingentes ambientais.
H3 : Empresas que apresentam maior ROI tendem a evidenciar mais informações
financeiras de passivos contingentes ambientais.
H4 : Empresas que exercem atividades de maior impacto ambiental evidenciam mais
informações financeiras de passivos contingentes ambientais.
H5 : Empresas que emitem ADR evidenciam mais informações financeiras de
passivos contingentes ambientais.
Fonte: dados da pesquisa

Não rejeita

Rejeita

x
x
x
x
x

Conforme a Tabela 9, a primeira hipótese que aborda que as empresas participantes do
Novo Mercado apresentam mais informações financeiras de passivos contingentes ambientais,
não foi rejeitada, pois o coeficiente da variável NM apresentou-se significante. Os resultados
encontrados com o modelo não corroboram aos estudo de Antunes e Mendonça (2008), o qual
encontrarou em seus resultados que os níveis diferenciados de governança corporativa não
afetam significativamente a qualidade da informação contábil. Fato que pode ser explicado
pela forte regulação da CVM, que atua fiscalizando as empresas de capital aberto e com isso
reduzindo o risco de informações fraudulentas. Com isto, as empresas sofrem pressões para
divulgar mais informações.
O modelo apresentou significância para a segunda hipótese, na qual diz que as maiores
empresas tendem a evidenciar informações financeiras de passivos contingentes ambientais,
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pois o coeficiente da variável TAM se mostrou relevante. O resultado corrobora os estudos de
Braga, Oliveira e Salotti (2009); Wachira (2017) que também concluíram que o fator tamanho
da empresa tem relação significativa no nível de evidenciação ambiental. A possível
explicação decorre de que empresas maiores podem gerir maiores investimentos na área de
contabilidade, desta forma, elaborando demonstrações com mais informações tempestivas e
relevantes e se destacando perante os stakeholders.ag
A terceira hipótese que sugere que as empresas que apresentam maior ROI no fim dos
períodos, divulgam mais informações financeiras de passivos contingentes ambientais se
mostra rejeitada, visto que o coeficiente da variável ROI se apresentou não significante. Tais
resultados não corroboram a Cormier, Magnan e Van Velthoven (2005) que mencionam a
ideia de que empresas mais rentáveis tendem a ter maior transparência.
Já a quarta hipótese na qual sugere que as empresas que exercem atividades de alto
impacto ambiental divulgam mais informações financeiras de passivos contingentes
ambientais, se demonstrou rejeitado pelo modelo em razão de que o coeficiente da variável AI
não se mostrou significante. Este resultado corrobora a pesquisa de Batista et al. (2016), no
qual expos que o setor de atividade que a empresa exerce não é relevante para o nível de
divulgação ambiental. Porém, o mesmo não corrobora ao estudo de Ferreira et al. (2016), o
qual expos que as empresas que exercem atividades de alto impacto ambiental, tendem a
divulgar mais informações de provisões e passivos ambientais.
Por fim, os estudos de Castro, Vieira e Pinheiro (2015) corroboraram o resultado da
quinta hipótese, que demonstrou a variável ADR significante para divulgação de informações
mais completas, logo o coeficiente da variável ADR apresentou-se significativo. Os
resultados de Piccioni, Sheng e Lora (2012) evidenciam que gestores estrangeiros que
investem em empresas da América Latina, tem preferência por empresas que emitem ADR. Já
Batista, Cruz e Bruni (2016) concluíram que o fator grau de internacionalização influencia
positivamente o nível de divulgação ambiental. Pode se concluir que este fato se deve a
intensa regulação que sofrem as empresas que emitem ADR, uma vez que para as empresas
brasileiras poderem negociar suas ações na bolsa de valores de Nova York, devem cumprir
rígidos regulamento da Securities and Exchange Commission (SEC), já que as atitudes destas
empresas podem impactar os mercados exteriores.
5 CONCLUSÃO
A pesquisa teve como objetivo investigar os fatores que influenciam na divulgação de
informações financeiras de passivos contingentes ambientais. Para formular as hipóteses da
pesquisa e elaborar o modelo, buscou-se pesquisas que investigaram fatores explicativos para
a divulgação de informações financeiras de passivos contingentes ambientais (Antunes &
Mendonça, 2008; Braga, Oliveira e Salotti, 2009; Piccioni, Sheng & Lora, 2012; Rover et al.,
2012; Fernandes, 2013; Vogt et al., 2015; Ferreira et al.,2016; Wachira, 2017). As variáveis
que compuseram o modelo foram: Novo Mercado (NM), Tamanho (TAM), Retorno sob
Investimento (ROI) Alto Impacto (AI) e American Depositary Receipt (ADR).
Esta pesquisa encontrou o total de 186 informações de passivos contingentes
ambientais, sendo 104 informações quantitativas e 82 informações qualitativas. O ano de
2012 se destaca por ser o ano em que foram encontradas mais informações de contingências
ambientais nas notas explicativas das demonstrações financeiras das empresas pertencentes ao
IBRX 100. Contudo, 2005 foi o ano em que este número foi o menor.
Enfatiza-se os anos de 2005, 2006 e 2010, que apresentaram os valores mais baixos da
pesquisa, os quais não representam 1% do total. No entanto o ano de 2013 evidenciou o maior
montante de contingências ambientais, no valor de aproximadamente R$ 7,5 bilhões.
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O método estatístico empregado foi regressão logística com efeitos aleatórios para
dados em painel devido a análise ser longitudinal. O modelo apresentou significância para
Tamanho (TAM), Novo Mercado (NM) e para American Depositary Receipt (ADR).
O modelo proposto foi elaborado por meio de cinco hipóteses sendo três não rejeitadas
e duas rejeitadas. Os resultados descritos não rejeitam as hipóteses: H1 : Empresas
pertencentes ao Novo Mercado apresentam mais informações financeiras de passivos
contingentes ambientais; H2 : Empresas maiores tendem a evidenciar mais informações
financeiras de passivos contingentes ambientais; e H5 : Empresas que emitem ADR
evidenciam mais informações financeiras de passivos contingentes ambientais.
Tais resultados podem se justificar, já que empresas participantes do Novo Mercado e
que emitem ADR, tendem a ter uma maior transparência perante os seus acionistas. Segundo
Rodrigues e Galdi (2017) as empresas brasileiras que optam em ADRs passam a cumprir
regulamentos diferenciados e rigorosos impostos pela Securities and Exchange Commission
(SEC) e com isto reduz os conflitos de informações entre as empresas e seus investidores. As
empresas participantes do Novo Mercado têm forte regulação da CVM pela Lei nº 6.385/76, a
qual emite regras e supervisão da atuação das empresas de capital aberto e suas operações,
com isto, exigindo transparência e precisão nas informações de seus relatórios contábeis,
mitigando fraudes ou manipulações. Empresas maiores, também possuem maiores recursos
para investir em seus relatórios contábeis, assim divulgando informações mais completas e
com mais fidedignidade que empresas com menos recursos.
Este estudo contribui para pesquisas desta área, principalmente porque analisa o
comportamento das empresas quanto a divulgação de informações financeiras de passivos
contingentes de cunho ambiental desde 2005 até o ano de 2016. Este assunto se mostra
relevante, já que os passivos contingentes não são apresentados em balanços e apenas
evidenciados em notas explicativas. Outro diferencial da pesquisa é por se tratar de assunto da
contabilidade referente ao meio ambiente, tema que tem se mostrado expressivo para os
stakeholders.
Para pesquisas futuras, sugere-se a ampliação da amostra, bem como todas as
empresas listadas na B3, já que com isto é possível analisar mais empresas por cada setor e
para verificar o comportamento da divulgação de informações voltadas ao cunho ambiental de
todas as empresas de capital aberto no Brasil. Além disto, também é uma sugestão para
pesquisas futuras, a introdução de empresas internacionais na amostra da pesquisa, e assim
traçar uma comparação com a divulgação deste tipo de informação com as empresas
brasileiras, e verificar como este tipo de assunto é exposto ao redor do mundo. Também a
inclusão de outras variáveis no modelo estatístico.
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