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Resumo 
 
Atualmente divulgar informações ambientais tornou-se necessário para que algumas empresas 
sejam listadas no índice de sustentabilidade empresarial – ISE.  Entretanto, não existe ainda, 
no Brasil, um padrão obrigatório para essa evidenciação, de modo que as empresas podem 
divulgar as informações que julgarem relevantes. Diante do exposto, o estudo objetiva 
analisar o grau de evidenciação das informações ambientais das empresas que possuem ISE à 
luz das informações de natureza social e ambiental - NBC T 15. A amostra contempla 37 
empresas listadas na BM&FBovespa que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial 
– ISE. Os dados foram coletados por meio das notas explicativas, relatórios da administração 
e relatório de sustentabilidade das empresas analisadas referente ao exercício de 2010. 
Conclui-se que as empresas listadas na BM&FBovespa que compõem o ISE, de modo geral 
cumpriram a maioria das orientações estabelecidas pela NBC T 15 no que tange às 
informações sociais e ambientais. 
 
Palavras-chave: Evidenciação Ambiental. NBC T 15. Índice de Sustentabilidade Ambiental 
– ISE. 
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1. Introdução 

  

Atualmente a gestão ambiental e aspectos envolvendo a responsabilidade social são 

fatores relevantes utilizados como instrumentos gerenciais, dos quais buscam a capacitação e 

criação de condições que visem à competitividade das organizações, independente do seu 

segmento econômico e setor de atuação (TACHIZAWA, 2002). Isso decorre do fato de que 

“cresce a conscientização, por parte da sociedade, do papel imprescindível que as grandes 

organizações têm diante das questões sociais, assim como a cobrança por uma atuação 

responsável e uma postura que explicite a preocupação com tais questões” (DUARTE; 

TORRES, 2005, p. 27). 

 Tal questão envolve a relevância diante da postura socialmente responsável 

apresentada pelas empresas quanto à preservação do meio ambiente e relações com os 

usuários internos e externos. Bruno (2005, p. 162) declara que “a importância de adotar uma 

postura socialmente responsável cresce à medida que se torna evidente que uma sociedade 

cada vez mais fragilizada representa o risco para os próprios negócios das empresas.” Nesse 

sentido, “ser socialmente responsável passa a ser mais do que apenas cumprir obrigações 

sociais e torna-se ponto estratégico para a organização, além de ser fator capaz de distingui-la 

das demais do mercado”. 

 Ao produzirem informações relevantes sobre suas atitudes e atividade socialmente 

responsáveis, é necessário que as empresas divulguem as respectivas informações ao 

mercado. Neste contexto, Nossa (2002, p. 54) cita que  “as empresas necessitam mensurar, 

registrar e evidenciar os investimentos, obrigações e resultados alcançados”, contribuindo 

com informações relevantes aos diversos usuários das informações contábeis, que direta ou 

indiretamente afetam ou contribuem com melhorias perante o meio ambiente em que estão 

inseridas. Rosa et al. (2011, p. 158) destacam que “diante da preocupação da sociedade com o 

meio ambiente, as organizações são pressionadas a fornecer informações que auxiliem suas 

partes interessadas para avaliar seu relacionamento com o meio ambiente”.  

Esse entendimento é reforçado por Ferreira (2003, p. 7) quando afirma que “a 

abordagem social da contabilidade obriga-a a participar ativamente da pesquisa sobre como 

informar os eventos realizados pelas organizações que podem afetar o meio ambiente e, 

concomitantemente, cuidar da mensuração desses eventos”. Os principais relatórios contábeis 

utilizados para mensuração e evidenciação de informações contábeis ambientais são: 

Relatórios Ambientais, Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado (DVA), Relatório 

da Administração, Notas Explicativas e outros.  
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Buscando a divulgação de informações relativas às informações de natureza social e 

ambiental, por parte das empresas, é que o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou 

em 19 de Agosto de 2004 a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC 15 que trata justamente 

das Informações de Natureza Social e Ambiental. Dentre os conceitos que envolvem a NBC 

15, destaca-se o entendimento de natureza social e ambiental como “a) a geração e a 

distribuição de riqueza; b) os recursos humanos; c) a interação da entidade com o ambiente 

externo; d) a interação com o meio ambiente”. 

Diante o exposto, enuncia-se a pergunta que norteia este estudo: Qual o grau de 

evidenciação das informações ambientais das empresas que possuem ISE à luz das 

informações de natureza social e ambiental – NBC T 15? Neste sentido, o estudo objetiva 

analisar o grau de evidenciação das informações ambientais das empresas que possuem ISE à 

luz das informações de natureza social e ambiental - NBC T 15. 

A justificativa para elaboração deste estudo científico concentra-se na relevância das 

informações divulgadas pelas companhias em relação à temática “gestão ambiental” para as 

empresas listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). O principal objetivo do 

ISE é justamente o de refletir sobre o retorno de uma carteira composta por ações de empresas 

com reconhecido, comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade 

empresarial, e também atuar como promotor das boas práticas no meio empresarial brasileiro 

em que atuam (BM&FBovespa, 2011). 

Considera-se, portanto que as empresas, para se tornarem competitivas no mercado 

altamente globalizado, precisam evidenciar informações relevantes aos usuários que delas se 

detém para tomadas de decisões, principalmente sobre sua atuação diante das atividades 

desenvolvidas e que estão relacionadas ao meio ambiente e gestão sustentável dos recursos 

organizacionais.   

 Para tanto, o estudo se encontra subdividido em cinco seções, incluindo esta de caráter 

introdutório, com contextualização sobre o tema abordado, pergunta de pesquisa, objetivo, 

justificativa e estrutura do estudo. Seguido apresentam-se a fundamentação teórica que 

sustenta os aspectos analisados neste estudo. A seção três demonstra os aspectos 

metodológicos utilizados para o desenvolvimento do estudo, bem como a estatística utilizada. 

Na seção quatro apresenta-se a descrição e análise dos dados, e, por fim, são apresentadas as 

considerações finais do estudo, respondendo a pergunta de pesquisa. 
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2. Fundamentação Teórica  

 

Considerando que atualmente as empresas buscam por uma maior competitividade no 

mercado globalizado, é relevante destacar a importância da gestão ambiental destas 

organizações, considerando que a gestão ambiental “é atualmente condicionada pela pressão 

das regulamentações, pela busca de melhor reputação, pela pressão de acionistas, investidores 

e bancos para que as empresas reduzam o risco ambiental, pela pressão de consumidores e 

pela própria concorrência” (SOUZA, 2002).   

A gestão ambiental e/ou contabilidade ambiental se apresenta, de acordo com Nossa 

(2002, p. 55) como “[...] um ramo especializado na área contábil que tem por objetivo 

registrar as transações da empresa que impactam o meio ambiente e os efeitos [...] que afetam 

ou deveriam afetar a posição econômica e financeira dos negócios da empresa”. Infere-se 

neste caso, que as empresas estão diretamente associadas às pressões ambientais e as 

preocupações relativas ao processo de implantação da gestão ambiental para reduzir impactos 

ambientais. 

Gallagher, Darnall e Andrews (2001, p. 26), colaboram com questionamentos sobre a 

gestão ambiental, citando que a gestão ambiental é “uma estrutura gerencial que possibilita a 

organização visualizar seus impactos no meio ambiente, através de um sistema que facilita o 

acesso, a catalogação e a quantificação dos impactos ambientais das operações de toda 

organização”. 

Diante dos aspectos relacionados às pressões ambientais em que as empresas se 

deparam é relevante a integração destas empresas para questões ambientais, haja vista que 

aspectos sustentáveis podem ser utilizados pelas empresas como direcionadores estratégicos 

para continuidade de suas operações. Em relação à responsabilidade social, Duarte e Torres 

(2005, p. 42) citam que “a responsabilidade social nas empresas caminha cada vez mais para 

um olhar estratégico, que deve estar incorporado à gestão da organização: seus valores, 

missão, visão e processos.” 

Nesse sentido, a responsabilidade social é definida por Donaire (1999, p. 200) como a 

que “implica um sentido de obrigação para com a sociedade. Esta responsabilidade assume 

diversas formas, entre as quais se incluem proteção ambiental, projetos filantrópicos e 

educacionais, planejamento da comunidade, equidade nas oportunidades de emprego, serviços 

sociais em geral, de conformidade com o interesse público.” 
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 Já quanto à gestão ambiental e responsabilidade social, Tachizawa (2002) menciona 

que as empresas estão cada vez mais, utilizando-se de importantes instrumentos gerenciais 

que capacitam e criam respectivas condições de competitividade no mercado globalizado, 

independente do segmento econômico da empresa. Isso significa dizer que “ser socialmente 

responsável passa a ser mais do que apenas cumprir obrigações sociais e torna-se ponto 

estratégico para a organização, além de ser fator capaz de distingui-la das demais do 

mercado” (BRUNO, 2005, p. 162). 

Outra definição para a  gestão ambiental é descrita por Tinoco e Kraemer (2004, p. 

109): 

Gestão ambiental é o sistema que inclui a estrutura organizacional, atividades de 
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 
desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política 
ambiental. É o que a empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos negativos 
provocados no ambiente por suas atividades. 

 
Deste modo, Lima e Viegas (2002, p. 47) mencionam que “não se trata da empresa ser, ou 

não, ecologicamente correta. A preocupação com a questão ambiental é ética e econômica. A 

empresa tornou-se dependente dessa questão para permanecer no mercado”. É possível observar, 

que no contexto de gestão ambiental e sustentabilidade ambiental, as empresas utilizam 

ferramentas de gestão para obter reconhecimento diante do mercado e de seus investimentos. 

No que tange a essas ferramentas de gestão, Ferreira (2003, p. 33) cita que processos de 

gestão ambiental “[...] leva em consideração todas aquelas variáveis de um processo de 

gestão, tais como o estabelecimento de políticas, planejamento, um plano de ação [...] entre 

outros, visando principalmente ao desenvolvimento sustentável”.  

 Nesse sentido, conforme menciona Paiva (2003, p. 17) “a Contabilidade Ambiental 

pode ser entendida como a atividade de identificação de dados e registro de eventos 

ambientais, processamento e geração de informações que subsidiem o usuário servindo como 

parâmetro em suas tomadas de decisões”. Já para Gray (1993) os principais itens que 

abrangem a contabilidade ambiental são: contabilidade para obrigações e riscos contingentes; 

contabilidade para reavaliação de ativos e projeções de capitais; análise de custos nas áreas 

chaves tais como energia, desperdício e proteção ambiental; avaliação de investimento para 

incluir fatores ambientais; desenvolvimento de uma nova contabilidade e novos sistemas de 

informação; avaliação dos custos e benefícios de programas de melhoramentos ambientais; 

desenvolvimento de técnicas contábeis nas quais se expressem os ativos, as obrigações e os 

custos em termos ecológicos (não-financeiros). 
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Percebe-se que a inclusão de empresas ecologicamente corretas e socialmente 

responsáveis, precisam apresentar à sociedade seus recursos e compromissos com o meio 

ambiente. Para isso, utilizam-se de diversos recursos, sendo estes considerados desde os mais 

simples, como campanhas e divulgações por meio de propagandas, até a divulgação de 

relatórios específicos para tal fim, como é o caso, por exemplo, do balanço social.  

Diante dos relatórios divulgados pelas empresas, estão os relatórios ambientais, 

Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado - DVA, relatório da administração, notas 

explicativas, dentre outros considerados relevantes para a empresa. Diante o exposto, 

Mathews (1997) menciona que a contabilidade ambiental e social é vista como as divulgações 

de informações voluntárias, qualitativas e quantitativas feitas pelas empresas para manter os 

usuários informados ou até mesmo, influenciar suas tomadas de decisões. 

 As empresas buscam cada vez mais, apresentar informações sociais sobre suas 

atividades operacionais, visando se diferenciar das demais empresas quanto às questões 

ambientais e sociais das quais participam no dia-a-dia de suas atividades. Nesse sentido  

Dalmácio e Paulo (2004, p. 7) citam que "os usuários precisam e procuram, nos 

demonstrativos contábeis publicados, informações sociais sobre a empresa". Daí surge a 

relevância das evidenciações auferidas pelas empresas quanto sua atuação social e ambiental.  

 Verificando a relevância de informações divulgadas pelas empresas, o Conselho 

Federal de Contabilidade – CFC, por meio da Resolução nº 1.003/04, aprovou em 19 de 

agosto de 2004 a NBC T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental. Conforme cita 

Moura (2008, p. 57) “a norma é um documento de caráter privado, elaborada por uma entidade 

credenciada”. A respectiva norma descreve os procedimentos para evidenciação de 

informações de natureza social e ambiental, com o objetivo de demonstrar à sociedade a 

participação e a responsabilidade social da entidade. A respectiva norma, no item 15.1.2 relata 

que: 

  
Para fins desta norma, entende-se por informações de natureza social e ambiental: 
a) a geração e a distribuição de riqueza;  
b) os recursos humanos;  
c) a interação da entidade com o ambiente externo;  
d) a interação com o meio ambiente". 

 
 Além da questão normativa, há a questão da pressão dos stakeholders para a 

divulgação de informações ambientais por parte das empresas. Diversos estudos vinculam a 

pressão exercida pelos stakeholders alterando o comportamento das empresas na questão 

social e ambiental, tais como Roberts (1992), Patten (2002), Cormier et al. (2004), Brammer e 

Pavelin (2006) e Cho e Patten (2007). 
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 As evidenciações que são transmitidas ao mercado, relativos aos aspectos ambientais, 

sociais e sustentáveis das organizações, estão diretamente relacionadas às informações que 

direta ou indiretamente afetam o patrimônio da empresa, e são transmitidas ao mercado, por 

meio dos demonstrativos contábeis, ou, até mesmo, por relatórios específicos para este fim. 

No Brasil, há algumas empresas que adotam regras especificas para divulgação de 

informações contábeis sociais e ambientais relevantes, estando estas empresas listadas no 

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE.  

 O ISE surgiu no Brasil em 2005, por uma iniciativa da Bovespa juntamente com 

outras instituições como: ABRAPP, ANBID, APIMEC, IBGC, IFC, Instituto ETHOS e 

Ministério do Meio Ambiente, que em conjunto, criaram um índice de ações que foram 

consideradas referenciais para os investimentos socialmente responsáveis, que fossem capazes 

de fortalecer o mercado de capitais. O principal objetivo do ISE é refletir retornos de uma 

carteira que é composta por ações de empresas que estão comprometidas diretamente com a 

responsabilidade social e sustentabilidade das empresas, promovendo, desta forma, incentivos 

de boas práticas no meio ambiente (SOUZA; RÁSIA; JACQUES, 2010). 

 Segundo Cardoso, Oliveira e Holanda (2010) o ISE é obtido por meio de um 

questionário minucioso realizado anualmente nas empresas que declaram possuir atividades 

socioambientais. Para a classificação das empresas listadas na ISE, é obedecido um critério 

estabelecido por meio de uma tabela, dispostos em escalas de dimensões, referentes aos 

relacionamentos das empresas com: os empregados, comunidade, governança corporativa, 

responsabilidade ambiental e outros, em que os compromissos com a transparência, 

verificação do impacto causado por produtos, cumprimento legal, proteção dos minoritários e 

conduta ao combate à corrupção são relativamente avaliados (SOUZA; RÁSIA; JACQUES, 

2010).  

 Uma importante ferramenta para as empresas se destacarem no mercado, diante de 

informações ambientais e sustentabilidade é os métodos utilizados por ambas para divulgar as 

respectivas informações. Nossa (2002, p. 31) citou que “à medida que uma companhia vê o seu 

concorrente produzir e divulgar informações ambientais aumenta a pressão para que ela também 

faça essa evidenciação”.  

Tinoco e Kraemer (2004, p.256) destacam que o objetivo da evidenciação contábil 

seria o de divulgar as respectivas informações relativas ao “desempenho econômico, 

financeiro, social e ambiental das entidades aos parceiros sociais, os stakeholders, 

considerando que os demonstrativos financeiros e outras formas de evidenciação não devem 
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ser enganosos”. Dentre as informações que devem ser evidenciadas pelas empresas, conforme 

especifica a NBC T 15 estão:  

 
a) investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a 
melhoria do meio ambiente; 
b) investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes 
degradados; 
c) investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, terceirizados, 
autônomos e administradores da entidade; 
d) investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade; 
e) investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 
f) quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra 
entidade; 
g) valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas 
administrativa e/ou judicialmente; 
h) passivos e contingências ambientais. 

 
Neste sentido Melo, Ponte e Oliveira (2007, p.33) ressaltam que “o verdadeiro intuito da 

disclosure é mostrar informações relevantes que possam transmitir segurança e confiança àqueles 

que pretendem investir em uma empresa”. Os autores enfatizaram a relevância na transparência 

das informações, uma vez que o mercado globalizado prioriza as empresas que estão dispostas à 

evidenciar as respectivas informações contábeis relativas ao meio ambiente. 

A evidenciação voluntária, nos aspectos sociais e ambientais, podem trazer benefícios 

econômicos às empresas. Clarkson et al. (2008) analisaram os relatórios de sustentabilidade de 

191 empresas norte-americanas encontrando evidências de que a maior evidenciação favorecia o 

comportamento de suas vendas. 

Em outro estudo, Cho et al. (2006) analisou as evidenciações tanto monetárias quanto não 

monetárias, verificando que, quanto pior o desempenho do aspecto monetário, maiores as 

evidências não monetárias, pois, sendo de caráter qualitativo, são de mais difícil verificação 

independente. 

 Dias Filho (2007, p. 1) destaca que “muitas empresas vêm incorporando o hábito de 

ampliar evidenciações de caráter voluntário. Um dos relatórios que se enquadram nessa categoria 

e que vem sendo disseminando cada vez mais é o chamado Balanço Social”. Conforme citado em 

momento anterior, um dos métodos utilizados pelas empresas para evidenciação de 

informações ambientais é o balanço social. O balanço social é considerado “um instrumento 

de gestão e de informação que visa reportar de forma mais transparente possível, as 

informações econômicas e sociais do desempenho das entidades, aos mais diferentes 

usuários” (TINOCO, 1993, p. 35).  

 O Balanço Social “tem por objetivo ser eqüitativo e comunicar informação que 

satisfaça à necessidade de quem dela precisa” (TINOCO, 2008, p. 34). Diante essa afirmação, 

constata-se que a contabilidade ambiental estará evidenciando informações a diversos 
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usuários, tanto por meio do balanço social como da contabilidade em geral, sendo que para 

cada usuário da informação, há metas e informações diferenciadas, conforme pode ser 

observado por meio do Quadro 1. 

 
Usuários Metas Relevantes 

Clientes 
Produtos com qualidade; recebimento de produtos em dia; produtos mais 

baratos, cortesia no atendimento. 

Fornecedores Parceria; segurança no recebimento; continuidade. 

Colaboradores 
Geração de caixa; salários adequados; incentivos à promoção; produtividade; 

valor adicionado; segurança no emprego; efetivo. 

Investidores potenciais Custo de oportunidade; rentabilidade; liquidez da ação. 

Acionistas controladores 
Retorno sobre o Patrimônio Líquido; Retorno sobre o ativo; continuidade; 

crescimento no mercado; valor adicionado. 

Acionistas minoritários Fluxo regular de dividendos; valorização da ação; liquidez. 

Gestores 
Retorno sobre o patrimônio líquido; continuidade; valor patrimonial da ação; 

qualidade; produtividade; valor adicionado. 

Governo Lucro tributável; valor adicionado; produtividade. 

Vizinhos 
Contribuição social; preservação do meio ambiente; segurança, qualidade, 

cidadania. 

Quadro 1 – Usuários do balanço social e da contabilidade. 
Fonte: adaptado de Tinoco (2008, p. 35). 
 

Dentre as informações a serem evidenciadas pelas empresas, por meio do balanço 

social, estão os ativos ambientais e passivos ambientais. Para Martins e De Luca (1994, p. 26-

27) "os ativos ambientais são todos os bens da empresa que visam à preservação, proteção e 

recuperação ambiental e devem ser segregados em linha a parte no balanço patrimonial, para 

permitir ao usuário melhor avaliação das ações ambientais”. Já os passivos ambientais “[...] 

referem-se a benefícios econômicos que serão sacrificados em função de obrigação contraída 

perante terceiros para preservação e proteção ao meio ambiente". 

 Para Freire (1999, p. 19), o balanço Social “é o conjunto de informações com base 

técnica contábil, gerencial e econômica, capaz de proporcionar uma visão da relação capital-

trabalho no que diz respeito aos seus diferentes aspectos econômico-sociais”. Nesse sentido, o 

balanço social tem como principal objetivo demonstrar de forma transparente, as principais 

atividades sociais relativas as atividades da empresa em relação ao meio ambiente. 
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3. Aspectos Metodológicos 

 

 A pesquisa é caracterizada como descritiva no que tange seus objetivos, pois de acordo 

com Raupp e Beuren (2001), este tipo de pesquisa em contabilidade tem pretensão de 

esclarecer aspectos comuns a determinadas populações. Na presente pesquisa, analisar a 

completude das informações ambientais divulgadas pelas empresas componentes da amostra. 

Destaca-se que no que diz respeito aos procedimentos de pesquisa, o estudo 

caracteriza-se como documental, já que de acordo com Gil (1999), estes estudos baseiam-se 

em materiais que ainda não receberam tratamento analítico. Nesse caso fez-se uso de notas 

explicativas, relatórios de administração e relatório de sustentabilidade ambos divulgados 

pelas empresas. 

Classifica-se a pesquisa em quantitativa, em relação aos procedimentos adotados. Na 

visão de Raupp e Beuren (2001, p. 92), “a abordagem quantitativa caracteriza-se pelo 

emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados.” 

Estatística descritiva e entropia foram os procedimentos estatísticos utilizados nessa pesquisa. 

 

3.1. Seleção da amostra 

  

A população da pesquisa contempla todas as empresas listadas na BM&FBovespa que 

compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, perfazendo um total de 47 

empresas.   

 Esse critério foi adotado para determinação da população do estudo, em função de que 

as empresas componentes do ISE devem divulgar informações mais completas relacionadas a 

responsabilidade social do que as demais empresas listadas na bolsa de valores. 

 A amostra da pesquisa reduz para 37 as empresas analisadas. Essa redução se deu em 

função de uma mesma empresa possuir vários tipos de ações negociadas, ou seja, a mesma 

empresa aparece listada mais de uma vez. Logo as empresas repetidas foram desconsideradas. 

 O Quadro 2 apresenta as empresas que compõem a amostra da pesquisa. 
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Número Empresa Número Empresa Número Empresa 

01 INDS ROMI 14 SUL AMERICA 26 SABESP 

02 EMBRAER 15 REDECARD 27 AES TIETE 

03 BRF FOODS 16 DURATEX 28 CEMIG 

04 NATURA 17 FIBRIA 29 CESP 

05 EVEN 18 SUZANO PAPEL 30 COELCE 

06 ANHANGUERA 19 VALE 31 COPEL 

07 ULTRAPAR 20 BRASKEM 32 CPFL ENERGIA 

08 BICBANCO 21 GERDAU 33 ELETROBRAS 

09 BRADESCO 22 GERDAU MET 34 ELETROPAULO 

10 BRASIL 23 TELEMAR 35 ENERGIAS BR 

11 ITAUSA 24 TIM PART S/A 36 LIGHT S/A 

12 ITAUUNIBANCO 25 COPASA 37 TRACTEBEL 

13 SANTANDER BR     

Quadro 2 – Amostra da pesquisa 
Fonte: elaborado pelos autores 
 
3.2. Constructo da pesquisa e coleta dos dados 

 

A conformidade das informações divulgadas de natureza social e ambiental, foram 

verificadas por meio das notas explicativas, relatórios de administração e relatório de 

sustentabilidade das empresas analisadas referente ao exercício de 2010, buscando observar se 

as informações foram apresentadas conforme as determinações da NBC T 15. Para cálculo do 

índice, foi elaborado o constructo a partir dos procedimentos de divulgação estabelecidos na 

NBC T 15. O Quadro 3 apresenta as informações que devem ser divulgadas conforme a 

referida norma. 
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Categorias                                         

Dimensões de divulgação 
Item 

Sub-categorias                                          

 Itens de divulgação 

I - Geração e distribuição de 

Riqueza 
1 Divulgou a DVA? 

II - Recursos Humanos 

2 

Divulgou informações referente a remuneração e benefícios 

concedidos aos empregados, administradores, 

terceirizados e autônomos? 

3 
Divulgou informações relativas à composição dos recursos 

humanos? 

4 
Divulgou informações relativas às ações trabalhistas movidas 

pelos empregados contra a entidade? 

III - Interação da Entidade com o 

Ambiente Externo 

5 Divulgou informações relativas à interação com a comunidade? 

6 Divulgou informações relativas à interação com os clientes? 

7 Divulgou informações relativas aos fornecedores? 

IV - Interação com o Meio 

Ambiente 

8 

Divulgou informações relativas à investimentos e gastos com 

manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio 

ambiente? 

9 
Divulgou informações relativas à investimentos e gastos com a 

preservação e/ou recuperação de ambientes degradados? 

10 

Divulgou informações relativas à investimentos e gastos com a 

educação ambiental para empregados, terceirizados, autônomos e 

administradores da entidade? 

11 
Divulgou informações relativas à investimentos e gastos com 

educação ambiental para a comunidade? 

12 
Divulgou informações relativas à investimentos e gastos com 

outros projetos ambientais? 

13 
Divulgou informações relativas à quantidade de processos 

ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a entidade? 

14 

Divulgou informações relativas à valor das multas e das 

indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente? 

15 
Divulgou informações relativas à passivos e contingências 

ambientais? 

Quadro 3 - Constructo de pesquisa.  
Fonte: Adptado NBC T 15 - Informações de natureza social e ambiental. 

 
Nesta perspectiva, de acordo com a evidenciação das informações consideradas na 

pesquisa e disponibilizadas pelas empresas, categorizaram-se as evidenciações em informação 

completa (IC), informação incompleta (II), informação ausente (IA) e informação não 
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aplicável (IN). Para cada resposta poderiam ser atribuídas quatro notas (5, 3, 1 e 0) conforme 

demonstrado no Quadro 4. 

 

Categoria Posição Significado Nota 

IC Informação completa 

A informação prevista encontra-se presente ou 

completa no relatório da administração e notas 

explicativas. 

5 

II Informação incompleta 

A informação prevista encontra-se no relatório da 

administração ou nas notas explicativas porém, de 

maneira incompleta, deficitária. 

3 

IA Informação ausente 
A informação prevista não se encontra no relatório da 

administração, nem nas notas explicativas. 
1 

IN Informação não aplicável A informação prevista não se aplica a entidade. 0 

Quadro 4 – Categorias da qualidade das informações 
Fonte: Adaptado de Beuren, Boff e Hein (2008) 
 
 Com base no constructo exposto procedeu-se a coleta dos dados. Os dados foram 

armazenados em uma planilha eletrônica e posteriormente submetidos à análise estatística. 

 

3.3. Procedimentos estatísticos 

  

Para a análise dos resultados, nesse artigo, serão utilizadas estatísticas descritivas e 

entropia informacional. 

 De acordo com Fávero et al (2009) o uso de estatísticas descritivas permite verificar a 

comportamento dos dados por meio de tabela. Frequências absolutas, frequâncias relativas, 

média, mediana e desvio-padrão são as estatísticas descritivas utilizadas neste estudo. 

 O conceito de entropia informacional foi criado por Shannon e tinha como objetivo 

mensurar a quantidade de informação utilizando como base a incerteza. Essa característica faz 

com que a entropia informacional seja diferente da entropia da termodinâmica 

(STURZBECHER, 2006). 

 A Figura 1 apresenta as etapas inerentes ao cálculo da entropia informacional. 
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Figura 1 – Etapas do cálculo de entropia 
Fonte: adaptado de Rocha (2010) 
 
 Com base nessas etapas efetuou-se o cálculo da entropia informacional referente a 

completude das informações acerca da responsabilidade social divulgadas pelas empresas 

analisadas. 

 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Para verificar o cumprimento das orientações da NBC T 15 no que tange às práticas de 

divulgação de informações de natureza social e ambiental em empresas listadas na 

BM&FBOVESPA que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE e melhor 

analisar a evidenciação conforme estabelece a referida norma, os itens de disclosure foram 

divididos em 4 dimensões apresentadas nas seguintes categorias: geração e distribuição de 

riqueza, recursos humanos, interação da entidade com o ambiente externo e interação com o 

meio ambiente, cada categoria apresenta sub-categorias que referem-se aos itens de 

divulgação, conforme exposto no Quadro 3. 

Inicialmente apresenta-se a estatística descritiva de cada categoria apresentada no 

constructo por meio da freqüência acumulada identificada por sub-categoria. A Tabela I 

refere-se a estatística descritiva da categoria I do constructo – Geração e distribuição de 

riqueza verificando-se nas empresas analisadas se a Demonstração do Valor Adicionado – 

DVA, foi divulgada. 
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Tabela 1 – Estatística descritiva - Categoria I do constructo 

Categoria Geração e distribuição de Riqueza 

Sub-categoria 1 (%) FA* 

5 – IC 12 32,43 12 

3 – II 11 29,73 23 

1 – IA 14 37,84 37 

Total 37 100 - 

* FA: Frequência Acumulada 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Percebe-se na Tabela 1 que 32,43% das empresas analisadas divulgaram os dados 

estabelecidos na NBC T 15 em conformidade com a DVA, 29,73% apresentaram informações 

incompletas e 37,84% não apresentaram informações referentes ao ano de 2010. 

A Tabela 2 mostra a estatística descritiva da categoria Recursos Humanos. 

 
Tabela 2 – Estatística descritiva - Categoria II do constructo 

Categoria Recursos Humanos 

Sub-categoria 2 (%) FA* 3 (%) FA* 4 (%) FA* 

5 – IC 18 48,65 18 10 27,03 10 10 27,03 10 

3 – II 16 43,24 34 11 29,73 21 14 37,84 24 

1 – IA 3 8,11 37 16 43,24 37 13 35,14 37 

Total 37 100,00 - 37 100,00 - 37 100,00 - 

* FA: Frequência Acumulada 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A freqüência acumulada apresentada na Tabela 2 refere-se aos itens de divulgação 

relacionados a recursos humanos. A sub-categoria 2 verificou se as empresas analisadas 

divulgaram informações referente a remuneração e benefícios concedidos aos empregados, 

administradores, terceirizados e autônomos, constatando-se uma freqüência acumulada de 18 

pontos em relação a divulgação de informações completas desta sub-categoria por 18 

empresas representando 48,65% da amostra. Informações relativas a composição dos recursos 

humanos, sub-categoria 3, apresentou maior freqüência acumulada na ausência de 

informações, representando 43,24% das empresas analisadas. E a sub-categoria 4, que refere-

se a informações relativas a ações trabalhistas movidas contra a empresa apresentou maior 

frequência acumulada, 24 pontos, na divulgação de informações incompletas em 37,84% da 

amostra analisada. 
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A freqüência acumulada da categoria III, interação da entidade com o ambiente 

externo está demonstrada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva - Categoria III do constructo  

Categoria Interação da Entidade com o Ambiente Externo 

Sub-categoria 5 (%) FA* 6 (%) FA* 7 (%) FA* 

5 – IC 14 37,84 14 27 72,97 27 23 62,16 23 

3 - II 14 37,84 28 9 24,32 36 7 18,92 30 

1 - IA 9 24,32 37 1 2,70 37 7 18,92 37 

Total 37 100,00 - 37 100,00 - 37 100,00 - 

* FA: Frequência Acumulada 
Fonte: dados da pesquisa 
 

As menores freqüências acumuladas da categoria interação da entidade com o 

ambiente externo que envolve divulgações relativas a interação da entidade com a 

comunidade, clientes e fornecedores refere-se a divulgação de informações completas 

conforme estabelece a NBC T 15, sendo FA igual a 14 para o item 5, 27 para o item 6  23 

para o item 7, destacando-se o item 6, informações relativas a interação com os clientes em 

que 72,97% das empresas analisadas divulgaram informações completas atendendo as 

exigências da norma. 

A categoria Interação com o Meio Ambiente evidencia a freqüência acumulada dos 

itens de divulgação nas Tabela 4 e 5. 

 
Tabela 4 – Estatística descritiva - Categoria IV do constructo 

Categoria Interação com o Meio Ambiente 

Sub-categoria 8 (%) FA* 9 (%) FA* 10 (%) FA* 11 (%) FA* 

5 – IC 17 45,95 17 13 35,14 13 7 18,92 7 11 29,73 11 

3 – II 11 29,73 28 4 10,81 17 25 67,57 32 6 16,22 17 

1 – IA 9 24,32 37 20 54,05 37 5 13,51 37 20 54,05 37 

Total 37 100,00 - 37 100,00 - 37 100,00 - 37 100,00 - 

* FA: Frequência Acumulada 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A Tabela 4 mostra a freqüência acumulada correspondente a quatro itens de 

divulgação da categoria interação com o meio ambiente, podendo-se observar que o item 8 

(informações relativas à investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais 

para a melhoria do meio ambiente) apresentou freqüência de 17 para 45,95% das empresas 
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com divulgação de informações completas. Para o item 9 (informações relativas à 

investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados) a 

menor freqüência acumulada apresenta-se em 35,14% das empresas correspondente a 

divulgações de informações completas, assim como o item 10 e 11 que representam 18,92% e 

29,73% da amostra, respectivamente, divulgando informações quanto à investimentos e 

gastos com a educação ambiental na entidade e para a comunidade. 

 
 Tabela 5 – Estatística descritiva – Continuação Categoria IV do constructo 

Categoria Interação com o Meio Ambiente 

Sub-categoria 12 (%) FA* 13 (%) FA* 14 (%) FA* 15 (%) FA* 

5 – IC 11 29,73 11 5 13,51 5 4 10,81 4 2 5,41 2 

3 – II 5 13,51 16 0 0,00 5 2 5,41 6 18 48,65 20 

1 – IA 21 56,76 37 32 86,49 37 31 83,78 37 17 45,95 37 

Total 37 100,00 - 37 100,00 - 37 100,00 - 37 100,00 - 

* FA: Frequência Acumulada 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A Tabela 5 mostra os demais itens de divulgação relacionados a interação da entidade 

com o meio ambiente, constatando-se que os item 12, 14 e 15 apresentam a menor freqüência 

acumulada para a divulgação completa de informações. Já o item 13 que corresponde a 

informações relativas à quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais 

movidos contra a entidade apresenta a mesma freqüência acumulada para informações 

completas e incompletas (5), destacando-se que em 86,49% houve ausência de informações. 

Apresentadas as estatísticas descritivas relacionadas ao constructo de pesquisa, 

calculou-se então as entropias obtendo-se a matriz normalizada por meio da divisão de cada 

valor da coluna pela soma da própria coluna, conforme exposto na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Índice de entropia por item de divulgação 

Categorias                                         

Dimensões de divulgação 
Item 

Sub-categorias 

Itens de divulgação 
Entropia 

I - Geração de distribuição de 

Riqueza 
1 Divulgou a DVA? 0,07227 

II - Recursos Humanos 

2 

Divulgou informações referente a remuneração e 

benefícios concedidos aos empregados, 

administradores, terceirizados e autônomos? 

0,025562 

3 
Divulgou informações relativas à composição dos 

recursos humanos? 
0,078493 
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4 
Divulgou informações relativas às ações trabalhistas 

movidas pelos empregados contra a entidade? 
0,065583 

III - Interação da Entidade 

com o Ambiente Externo 

5 
Divulgou informações relativas à interação com a 

comunidade? 
0,05138 

6 
Divulgou informações relativas à interação com os 

clientes? 
0,012938 

7 Divulgou informações relativas aos fornecedores? 0,041779 

IV - Interação com o Meio 

Ambiente 

8 

Divulgou informações relativas à investimentos e 

gastos com manutenção nos processos operacionais 

para a melhoria do meio 

ambiente? 

0,052119 

9 

Divulgou informações relativas à investimentos e 

gastos com a preservação e/ou recuperação de 

ambientes degradados? 

0,100954 

10 

Divulgou informações relativas à investimentos e 

gastos com a educação ambiental para empregados, 

terceirizados, autônomos e 

administradores da entidade? 

0,029126 

11 
Divulgou informações relativas à investimentos e 

gastos com educação ambiental para a comunidade? 
0,097798 

12 
Divulgou informações relativas à investimentos e 

gastos com outros projetos ambientais? 
0,102275 

13 

Divulgou informações relativas à quantidade de 

processos ambientais, administrativos e judiciais 

movidos contra a entidade? 

0,110281 

14 

Divulgou informações relativas à valor das multas e 

das indenizações relativas à matéria ambiental, 

determinadas administrativa e/ou judicialmente? 

0,099995 

15 
Divulgou informações relativas à passivos e 

contingências ambientais? 
0,059448 

Fonte: dados da pesquisa 

 
As informações onde a entropia alcançou maior peso das informações foram os itens 

13, 12 e 9 que auferiram respectivamente 11%, 10,2% e 10,1%. Este resultado implica que 

estes são itens em que as empresas ainda não aderiram totalmente, entretanto muitas empresas 

já vêm praticando. Percebe-se que estas informações estão relacionadas a interação da 

empresa com o meio ambiente demonstrando a preocupação em divulgor informações 

relativas à investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes 
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degradados, investimentos e gastos com outros projetos ambientais e informações relativas à 

quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a entidade. 

Destaca-se, entre as empresas analisadas, o setor de energia elétrica, que apresentaram 

a maior pontuação na divulgação, atendendo quase a totalidade das instruções de divulgação 

estabelecidas pela NBC T 15. 

No que tangem as questões onde existe um menor peso informacional os itens com 

menor coeficiente são as questões 6, 2 e 10 que auferem respectivamente 1%, 2,5% e 2,9%. 

Este resultado aponta para dois caminhos, ou as empresas já aderiram completamente a estes 

pontos de mensuração, ou poucas empresas vêm praticando. Conforme análise da entropia, 

observa-se que há ausência de informações, conforme estabelecido pela NBC T 15, quanto à 

interação com os clientes, remuneração e benefícios concedidos aos empregados, 

administradores, terceirizados e autônomos e informações relativas à investimentos e gastos 

com a educação ambiental para empregados, terceirizados, autônomos e administradores da 

entidade. Observou-se durante a pesquisa e conforme as análises da estatística descritiva que 

há informações, contudo são incompletas, não atendendo ao disposto na norma contábil. 

As demais questões possuem um equilíbrio nos valores dos pesos da informação que 

estão dentro do intervalo de 4% a 9%. 

 

 

5. Considerações Finais 

 

Este estudo objetivou analisar o grau de evidenciação das informações ambientais das 

empresas que compõem o ISE à luz das informações de natureza social e ambiental - NBC T 

15. Os dados foram coletados nas notas explicativas, relatório da administração e relatório de 

sustentabilidade, divulgados pelas empresas analisadas, correspondente ao exercício social de 

2010 com o intuito de verificar a conformidade do disclosure das informações de natureza 

social e ambiental de acordo com o que estabelece a NBC T 15. 

Das 37 empresas analisadas, após o cálculo da entropia dos itens de divulgação 

previstos na NBC T 15, constatou-se que de modo geral, cumpriram a maioria das orientações 

estabelecidas pela norma. Por meio da estatística descritiva verificou-se que as empresas estão 

divulgando, em sua maioria informações completas quanto à geração e distribuição de 

riqueza. Por sua vez, quanto à categoria recursos humanos há uma equiparação nos 

percentuais de empresas que divulgam informações completas e incompletas, demonstrando 
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que as informações estão evidenciadas de maneira genérica não possuindo o detalhamento 

conforme exige a norma.  

No que tange a interação da entidade com o ambiente externo, percebe-se na estatística 

descritiva que a norma tem sido atendida em quase sua totalidade, com ênfase nas 

informações relacionadas ao atendimento aos clientes, a contratação de fornecedores e a 

interação com a comunidade por meio de programas sociais.  

Nesse sentido, as observações realizadas por meio dos documentos utilizados na 

pesquisa e reforçados na análise descritiva, evidenciam-se que ainda, a NBC T 15 não tem 

sido divulgada de maneira detalhada. Informações exigidas na norma em relaçãoàs 

informações de interação com o meio ambiente, especificamente quanto a informações 

relativas à quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a 

entidade e informações relativas à valor das multas e das indenizações relativas à matéria 

ambiental, determinadas administrativa e/ou judicialmente, não são plenamente atendidas. 

A análise dos itens de divulgação por meio da entropia mostra que as informações nas 

quais a entropia alcançou maior peso das informações foram os itens 13, 12 e 9 relacionadas à 

interação da empresa com o meio ambiente, que auferiram respectivamente 11%, 10,2% e 

10,1%. Este resultado implica que estes são itens em que as empresas ainda não aderiram 

totalmente, entretanto muitas empresas já vêm praticando.  

No que tangem as questões com menor peso informacional destacam-se os itens com 

menor coeficiente identificados nas questões 6, 2 e 10 que auferem respectivamente 1%, 2,5% 

e 2,9%. Observou-se que há ausência de informações, conforme estabelecido pela NBC T 15, 

quanto à interação com os clientes, remuneração e benefícios concedidos aos empregados, 

administradores, terceirizados e autônomos e informações relativas à investimentos e gastos 

com a educação ambiental para empregados, terceirizados, autônomos e administradores da 

entidade. 

Conclui-se assim, que as empresas listadas na BM&FBovespa que compõem o ISE, de 

modo geral cumpriram a maioria das orientações estabelecidas pela NBC T 15 no que tange 

às informações sociais e ambientais.Entretanto, como ocorreu essa evidenciação ao longo dos 

anos? Em uma pesquisa futura, pode-se analisar vários períodos para compará-los. Será que 

outras empresas além daquelas que compõem o ISE também divulgam informações 

ambientais? Em que nível, completas ou incompletas? Também pode ser uma pesquisa futura, 

analisar outros tipos de empresa. 
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