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RESUMO 

 

A evolução do mundo dos negócios levou a demandas crescentes por informações, além das 

encontradas nos relatórios financeiros tradicionais. Isso se traduziu no aumento acentuado de 

empresas que começaram a adotar relatórios emergentes, como o Relato Integrado (RI). Assim, 

o objetivo geral do estudo é investigar os fatores associados à divulgação voluntária do Relato 

Integrado no Brasil, durante o período de 2016 a 2018 das empresas listadas na [B]³ - Brasil, 

Bolsa, Balcão. Nesse sentido, os dados foram coletados, por meio dos formulários de referência, 

demonstrações financeiras padronizadas arquivadas no site da CVM e da plataforma de dados 

Bloomberg®. Foram excluídas do estudo as companhias do setor financeiro, por causa das 

características específicas, como a alta alavancagem e as normas contábeis diferenciadas; e, as 

empresas estatais, em decorrência da Lei n. 13.303/2016, que passou a exigir a divulgação anual 

do relatório integrado ou de sustentabilidade pelas empresas estatais brasileiras. Logo, a análise 

da amostra de 227 empresas, utilizando a metodologia da regressão logística multinomial (Y=2 

para empresas que divulgam segundo o Relato Integrado; Y=1 para empresas com relatórios 

com práticas similares ao RI e Y=0 empresas sem relatórios não financeiros), aplicada aos 

dados sob estrutura pooled, testando a validade das hipóteses das teorias da agência e 

sinalização, revela o impacto positivo do tamanho da firma e do conselho de administração, da 

rentabilidade e do nível de participação de conselheiros independentes e de mulheres na 

implementação do RI no Brasil pelas empresas de capital aberto. Pode-se afirmar que do ponto 

de vista prático, os resultados deste estudo auxiliam às empresas a apreenderem em que 

condições o RI será mais esperado e, assim, atentar-se a aspectos da sua rentabilidade, tamanho 

e principalmente características do seu conselho de administração que se mostraram relevantes 

nesse propósito. 

 

Palavras-Chave: Relado Integrado. Divulgação Voluntária. Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The evolution of the business world has led to growing demands for information, beyond those 

found in traditional financial reporting. This has resulted in the sharp rise in companies that 

begun to embrace emerging reporting, such as Integrated Reporting (IR). Thus, the general 

objective of the study is to investigate the factors associated with the voluntary disclosure of 

Integrated Reporting in Brazil, during the period from 2016 to 2018 of the companies listed in 

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Hence, the data were collected, using reference forms, standardized 

financial statements filed on the CVM website and on the Bloomberg® data platform. Financial 

sector companies were excluded from the study due to specific characteristics, such as high 

leverage and differentiated accounting standards; and state companies, in consequence of Law 

n.13.303/2016, which now requires annual disclosure of the integrated or sustainability report 

by Brazilian state-owned companies. Therefore, an analysis of the sample of 227 companies, 

using multinomial logistic regression methodology (Y = 2 for companies that disclose 

according to the Integrated Report; Y = 1 for companies with reports with similar practices to 

IR and Y = 0 companies without reports) applied to the data under the pooled structure. Testing 

the validity of the hypotheses of the agency and signaling theories, reveals the positive impact 

of the size of the company and the board of directors, the profitability and the level of 

participation of independent directors and women in the implementation of RI in Brazil by 

companies. It can be stated that from a practical point of view, the results of this study, assist 

companies understand under what conditions IR will be more expected and, therefore, pay 

attention to aspects of their profitability, size and especially the aspects of their board that show 

relevant in this regard. 

 

Keywords: Integrated Report. Voluntary Disclosure. Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 A literatura sobre divulgação sugere que as empresas fornecem informações voluntárias 

para diminuir as assimetrias informacionais, bem como reduzir o custo de capital 

(VERRECCHIA, 2001). De acordo com Akerlof (1970), quando a falha de mercado é causada 

pela diferença de informações entre comprador e vendedor, gera-se o problema da seleção 

adversa, pois o mercado induz os agentes a fazerem escolhas que não são ótimas, podendo, 

inclusive, comprometer o volume dos negócios 

Dentro desse prisma de assimetrias no mercado, percebe-se que embora o 

acompanhamento do desempenho financeiro de uma empresa continue sendo importante, a 

necessidade por informações não financeiras aumentou. De acordo com os dados da pesquisa 

da Ernst e Young (2015), realizada com mais de 200 investidores institucionais no período de 

2014 a 2015, 61,5% dos entrevistados já consideravam relevantes informações não financeiras 

para todos os setores da economia. 

Eccles e Krzus (2010) destacam como fatores influenciadores dessa realidade: a 

crescente relevância dos ativos intangíveis, não capturados adequadamente nos relatórios 

financeiros, bem como a demanda por informações de natureza ambiental, social e de 

governança (ESG) e a necessidade de um conjunto de Key Performance Indicators (KPI) mais 

útil na sinalização do desempenho futuro da empresa. 

Diante disso, com o relatório financeiro tradicional sendo considerado não mais 

suficiente, as empresas buscaram adequar-se a essa demanda produzindo de forma voluntária 

relatórios emergentes sobre responsabilidade social corporativa. Segundo Qiu, Shaukat e 

Tharyan (2016), as divulgações ambientais e sociais cresceram excepcionalmente ao longo dos 

anos, passando de aproximadamente uma página relacionada a funcionários na década de 1970 

a relatórios de sustentabilidade detalhados e independentes emitidos por muitas empresas 

listadas.  

Conforme Claro e Claro (2014), os relatórios de sustentabilidade influenciam tanto os 

interesses dos stakeholders, como o próprio desempenho econômico-financeiro no longo prazo 

da empresa, pois são importantes fontes de vantagem competitiva e de geração de valor para 

acionistas e partes interessadas. Já Girella, Rossi e Zambon (2019) destacam que os relatórios 

de sustentabilidade responderam parcialmente a necessidade de informações não financeiras, 

pois ainda se apresentam como relatórios isolados, muitas vezes diferindo da situação 

apresentada nas demonstrações financeiras.  
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Fiori, Di Donato e Izzo (2016) salientavam que apesar da crescente necessidade por 

informações não financeiras, ainda não existia um padrão comum, como acontece com a 

informação financeira (IFRS ou GAAP). Dessa maneira, “informações foram produzidas de 

várias maneiras diferentes, sem padrões internacionais e com muito poucas e incertas regras de 

auditoria” (FIORI; DI DONATO; IZZO, 2016, p. 85). 

Logo, buscando maiores conexões das informações financeiras e não financeiras que 

eram reportadas, esse cenário levou o Projeto Contábil para Sustentabilidade (A4S), mantido 

pelo Príncipe do País de Gales, e a organização Global Reporting Initiative (GRI) a 

desenvolverem o Relatório Integrado (RI) para preencher essa lacuna. O RI corresponde a uma 

representação concisa de como as empresas criam valor ao longo do tempo, combinando 

informações financeiras com informações ambientais, sociais e de governança (IIRC, 2014).  

Dessa forma, o RI foi criado com a motivação das empresas contabilizarem suas 

operações de uma maneira mais holística e integrada, melhorando a utilidade da informação e 

adicionando alguns detalhes específicos dos relatórios financeiros (REUTER; MESSNER, 

2015). Carvalho e Kassai (2014) afirmam que no passado a figura do balanço patrimonial 

representava uma “fotografia” da empresa; hoje o relato integrado passa a representar um 

“vídeo”, que orienta as partes interessadas sobre a criação de valor de cada empresa e as 

perspectivas futuras de sua atuação. 

Assim, para o desenvolvimento desse projeto, o A4S e o GRI apresentaram comunicado 

de imprensa conjunto, estabelecendo a justificativa da criação, em 2010, do International 

Integrated Reporting Council (IIRC). O príncipe de Gales Charles, filho mais velho da 

rainha Elizabeth II, ressaltou que a resolução das questões sustentáveis precisa se basear em 

informações claras e abrangentes, e informou: “No momento, estamos lutando para enfrentar 

os desafios do século XXI com, na melhor das hipóteses, sistemas de tomada de decisões e 

relatórios do Século XX” (THE PRINCE’S ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY 

PROJECT AND THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2010, p.01).  

 A adoção do RI é obrigatória apenas na África do Sul. Assim, considerando o propósito 

ambicioso desse tipo de relatório, a literatura passou a prestar atenção nesse fenômeno e os 

fatores explicativos de sua implementação por parte das empresas (FRIAS-ACEITUNO; 

RODRIGUEZ-ARIZA; GARCIA-SANCHEZ, 2013; FRIAS-ACEITUNO; RODRÍGUEZ-

ARIZA; GARCIA-SANCHEZ, 2014; FIORI; DI DONATO; IZZO, 2016; LAI; MELLONI; 

STACCHEZZINI, 2016; RICARDO; BARCELLOS; BORTOLON, 2017; GIRELLA; ROSSI; 

ZAMBON, 2019).    

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/administrative-structure
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles,_Pr%C3%ADncipe_de_Gales
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_do_Reino_Unido
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Pelo mundo há diversas iniciativas que incentivam as empresas a adotarem o RI. No 

caso brasileiro, a bolsa de valores de São Paulo (B3), começou a requerer, a partir de 2012, por 

meio do projeto Relate ou Explique, uma declaração das empresas sobre a publicação ou não 

dos relatórios de sustentabilidade ou integrados. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

também exige que seja divulgado no Formulário de Referência, a respeito da divulgação ou não 

de relatórios socioambientais e o RI. No âmbito do serviço público, foi promulgada a Lei n° 

13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais, a qual exige a divulgação anual do relatório 

integrado ou de sustentabilidade pelas empresas estatais brasileiras. Ademais, o Tribunal de 

Contas da União (TCU) passou a exigir que, a partir de 2019, os 1.115 órgãos da administração 

pública federal adotassem o RI. 

Apesar desse incentivo para implementação do RI, percebe-se que a minoria das 

empresas pertencentes à B3 o adotam e por isso se ressalta a necessidade de um estudo para 

investigar os determinantes de sua elaboração no país, emergindo assim a seguinte questão de 

pesquisa: Quais são os fatores associados à divulgação voluntária do Relato Integrado no 

Brasil? Para responder a esse questionamento, será utilizada a metodologia da regressão 

logística, aplicada aos dados em painel, no período de 2016 a 2018, a partir de variáveis 

identificáveis relacionadas a teoria da agência e sinalização.   

As conclusões desse estudo podem fornecer importantes sugestões, principalmente ao 

International Integrated Reporting Council (IIRC), sobre quais podem ser as empresas mais 

relevantes para adoção mais ampla do RI na realidade da B3, a fim de melhor determinar as 

estratégias de incentivo a implementação do relatório às demais companhias não adotantes, a 

partir da investigação das características individuais das firmas.  

Igualmente, de forma prática os insights são importantes para as empresas que estejam 

dispostas a adotar o RI, pois ajuda os gerentes a entender em que condições o RI será mais 

esperado, destacando a relevância potencial do tamanho, desempenho financeiro (ao incluir 

variáveis quanto a rentabilidade e alavancagem), intangível (market-to-book), setor e elementos 

da governança corporativa (tamanho do conselho, percentual de mulheres e conselheiros 

independentes no conselho).   

Outrossim, pretende-se estender as pesquisas anteriores da literatura acadêmica 

internacional (FRIAS-ACEITUNO; RODRIGUEZ-ARIZA; GARCIA-SANCHEZ, 2013; 

FRIAS-ACEITUNO; RODRÍGUEZ-ARIZA; GARCIA-SANCHEZ, 2014; FIORI; DI 

DONATO; IZZO, 2016; LAI; MELLONI; STACCHEZZINI, 2016; GIRELLA; ROSSI; 

ZAMBON, 2019), aprofundando-se na realidade brasileira, fornecendo evidências acerca de 
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um mercado em desenvolvimento (emergente), caracterizado por um ambiente de baixa 

proteção legal aos investidores, maior concentração de controle dos acionistas majoritários, 

podendo levar a menor relevância dos relatórios contábeis para os usuários da informação 

(DUARTE; GIRÃO; PAULO, 2017). 

As divulgações sociais e ambientais são em grande parte voluntárias e geralmente 

incluem informações sobre a organização e seu ambiente físico e social. Conforme 

levantamento de Mathuva e Kiweu (2016), muitos estudos realizados em economias 

desenvolvidas verificaram o aumento da divulgação do engajamento social corporativo nas 

organizações. No entanto, estudos são limitados nas economias em desenvolvimento.   

Ressalta-se que a pesquisa nacional de Ricardo, Barcellos e Bortolon (2017) se propôs 

a investigar a probabilidade conjunta de publicação tanto do relatório de sustentabilidade quanto 

do RI das empresas da B3, a partir das variáveis: tamanho, rentabilidade, governança 

corporativa, ISE e setor.  

Por isso, este estudo distingue-se ao particularizar aspectos da governança corporativa, 

bem como destacar individualmente o RI. Pois, entende-se que seja importante também 

diferenciar o RI com a prática, já mais consolidada, dos relatórios de sustentabilidade, na 

perspectiva de contribuição à literatura das características que os assemelham e diferem. Logo, 

a metodologia adotada foi a regressão logística multinomial. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

• Investigar os fatores associados à divulgação voluntária do Relato Integrado no Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Verificar quais dos capitais do RI mais relacionam com os fatores associados à 

divulgação voluntária no Brasil. 

• Identificar os fatores relacionados à divulgação voluntária de relatórios com práticas 

similares ao RI. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 RELATO INTEGRADO 

A principal novidade trazida pelo relato integrado é a inter-relação entre as informações 

financeiras e de sustentabilidade que são apresentadas de forma integrada, tendo como foco o 

fornecimento de visão holística da criação de valor para as empresas, conectando informações 

anteriormente desconectadas que se referem à combinação de vários capitais: financeiro, 

manufaturado, humano, intelectual, social e de relacionamento e natural (BABOUKARDOS; 

RIMMEL, 2016). 

No seu sentido mais amplo, os capitais são: “repositórios de valor que aumentam, 

diminuem ou se transformam por meio de atividades e produtos da organização” (IIRC, 2014, 

p.11). Assim, o RI tem como propósito demonstrar como esses vários capitais são usados pelas 

empresas em seus processos de criação de valor.  

Adams (2015) destaca que, no período pós-industrial, os movimentos do capital 

intangível e sustentabilidade se desenvolveram em paralelo. Ambos enfrentaram desafios ao 

tentar conectar suas ideias às principais práticas de negócios, de forma a levar o pensamento de 

longo prazo às decisões sobre como as empresas e a sociedade usam os recursos disponíveis. 

Apesar de interesses compartilhados, esses movimentos só passaram a interagir a partir do 

movimento do RI. A Figura 1 apresenta a forma como se dá essa conectividade das estruturas 

conceituais dos movimentos do capital intangível e sustentabilidade, por meio do relato 

integrado. 

 

         

         Figura 1 – Modelo de Estrutura Conceitual 

 

       Fonte: Adams (2015, p.87, tradução nossa). 
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O documento The International Integrated Reporting Framework foi publicado em 

2013, estabelecendo sete princípios orientadores e oito elementos de conteúdo para o relatório 

integrado. Os princípios informam o conteúdo e a maneira pela qual a informação é apresentada, 

enquanto que os elementos de conteúdo são apresentados como perguntas e não como listas de 

verificação que ditam a ordem e o que deve conter no relatório, de forma que os elementos de 

conteúdo são fundamentalmente vinculados uns aos outros e não são mutuamente excludentes 

(IIRC, 2014).  

Flower (2015) e Baptista (2018) explanam preocupação no sentido de que os relatórios 

integrados estejam focalizados, principalmente, no aspecto financeiro e, assim, estejam 

perdendo o foco, principalmente na área da sustentabilidade. Por outro lado, Barros et al. (2018) 

defendem a adoção voluntária dos relatórios de sustentabilidade e integrado, pois é coerente 

com a visão global de "melhoria" e evolução nas relações entre a sociedade e as organizações. 

No Framework, é possível verificar que o objetivo principal do RI, visto como evolução 

do Relatório Anual é: “melhorar a qualidade da informação disponível aos provedores de capital 

financeiro para permitir uma alocação de capital mais eficiente e produtiva” (IIRC Framework, 

2013, p. 2). Estudos como o de Loprevite, Rupo e Ricca (2018) confirmam a avaliação realizada 

pelo IIRC de que se espera que o Relatório Integrado melhore a qualidade da informação 

contábil tradicional para provedores de capital financeiro. Logo, ao analisarem o value 

relevance dos relatos integrados das empresas da Europa verificaram que o grau de relevância 

do valor dos lucros é significativamente diferente para as empresas que publicam o RI em 

comparação com as empresas que adotam somente o relatório financeiro tradicional. 

Nesse sentido, estudos anteriores também se dedicaram a investigar as relações entre os 

aspectos da governança e o RI. Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza e Garcia-Sanchez (2013) 

declaram que os mecanismos de governança corporativa desempenham papel importante em 

boas práticas de responsabilidade social corporativa e o RI pode ser considerado um mecanismo 

de controle, servindo para alinhar os interesses dos gerentes e de outras partes interessadas.  

Por isso, Fiori, Di Donato e Izzo (2016) fundamentados nas teorias da agência e da 

sinalização alegam que esse tipo de relatório pode implicar na redução do custo da agência e de 

assimetrias de informação. Murcia e Santos (2009) encontraram uma relação positiva entre o 

nível de disclosure voluntário e as empresas que aderem aos níveis diferenciados (Nível 2 e 

Novo Mercado) de governança corporativa, criados pela antiga BM&FBovespa, para melhorar 

a avaliação das companhias.  
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Na realidade nacional, aliados ao objetivo deste estudo, destacam-se Rizzi et al. (2019) 

e Ricardo, Barcellos e Bortolon (2017), que tinham como propósito identificar as variáveis que 

influenciam, respectivamente, no nível de conformidade do RI em relação ao Framework; e, na 

probabilidade de publicação do relatório de sustentabilidade e do RI. Ambos encontraram 

associações significativas positivas do tamanho e do Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE) com o RI.  

No entanto, o ISE não foi considerado para fins deste estudo, tendo em vista o 

entendimento de que ocorre o viés da simultaneidade, pois os itens contemplados para compor 

a carteira do ISE fazem parte das dimensões do RI. É para tanto que boa parte das empresas do 

ISE já adota a diretriz e as que não adotam, a tendência é a implementação, por estarem inseridas 

no meio de grande foco dos ambientalistas. 

A criação de indicadores socioambientais, como o ISE criado pela Bolsa de valores de 

São Paulo, teve como propósito estimular a responsabilidade social corporativa e assegurar um 

ambiente de investimento compatível com as demandas da sociedade por sustentabilidade 

(NUNES et al., 2010). De igual modo, a partir das percepções do mercado financeiro acerca do 

movimento de adesão das empresas ao desenvolvimento sustentável, os relatórios de 

sustentabilidade, precedentes do RI, têm por finalidade explicar como as companhias afetam 

sociedade e o meio ambiente. 

Logo, relatórios de sustentabilidade se baseiam em dois dos seis capitais do RI: capital 

natural e social. Essa abrangência do RI se deve ao fato de integrar aspectos financeiros e não 

financeiros visando demonstrar a criação de valor da empresa. Segundo Vitolla e Raimo (2018) 

relatórios de sustentabilidade falharam no sentido de não fornecer a visão holística do 

desempenho da empresa, focam apenas em informações não financeiras e por isso não foram 

capazes de harmonizar as várias fontes de relatórios corporativos. 

Apesar desses esforços na busca pela evolução da divulgação corporativa, Malsch 

(2013) vê a crescente padronização dos relatórios de sustentabilidade e o papel da profissão 

contábil em produzir e assegurar essa prática, como uma estratégia gerenciada para atender as 

expectativas do mercado em relação à responsabilidade social e ambiental. Partindo dessa 

concepção. 

 

2.2 TEORIAS DA DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA  

A decisão de divulgar informações é uma das mais importantes da empresa, tendo em 

vista as consequências potenciais que podem ser tanto positivas, como negativas. Dessa forma, 
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as divulgações podem ser compulsórias, quando tem por objetivo o cumprimento de exigências 

legais e regulatórias; ou, até mesmo, voluntárias, quando não são obrigadas por lei, ou seja, a 

companhia deseja transparecer algo no âmbito corporativo. 

Existem diversas abordagens teóricas que explicam, independentemente ou em 

combinação, o fenômeno da divulgação voluntária. Nenhuma delas é contemplada 

extensivamente em todos os paradigmas da literatura, por isso geralmente recorre-se a 

abordagens predominantes.  

Cotter, Lokman e Najah (2011) relatam que a escolha da teoria adequada para sustentar 

a pesquisa em divulgação voluntária depende do tipo de informação e dos stakeholders. Como 

o estudo em questão tem como foco as informações não financeiras que, a princípio, devem 

atender as necessidades dos investidores e sociedade, na busca de reduzir as assimetrias 

informacionais, as teorias da agência e da sinalização são indicadas como bases deste estudo. 

Nessa linha de raciocínio, Lai, Melloni e Stachezzini (2016) investigam se a decisão de 

adotar o RI decorre mesmo da intenção de reduzir assimetrias informacionais ou se configura 

apenas como forma de reparar as ameaças de legitimidade. Por meio das evidências empíricas 

das empresas membros do IIRC PP, os resultados sugerem que o engajamento corporativo em 

RI não é uma questão de legitimação estratégica.  

É observado que na gestão da firma clássica, o proprietário administra e controla, sendo 

o único acionista da empresa. No entanto, à medida que os negócios se desenvolvem, o 

funcionamento se torna complexo, fazendo com que o proprietário contrate administradores 

que são remunerados para agirem de acordo com os interesses do principal (ROCHA et al., 

2012). 

Assim, sobre a teoria da agência, Jensen e Meckling (1976, p. 308) definem uma relação 

de agência “como um contrato sob o qual uma ou mais pessoas (principal) contrata outra pessoa 

(agente) para executar algum serviço em seu nome, envolvendo a delegação de alguma 

autoridade de decisão ao agente”. Logo, como cada um deseja maximizar os seus interesses e, 

em virtude da assimetria informacional, surgem os conflitos de agência. 

Portanto, sabendo que os interesses dos diretores, que detém o controle da empresa, 

podem ir de encontro com os interesses do acionista, que detém a propriedade, surgem assim, 

os custos de agência. Fama e Jensen (1983, p. 304) mencionam que: “os custos de agência 

incluem os custos de estruturação, monitoramento e vinculação de um conjunto de contratos 

entre agentes com interesses conflitantes”.  
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Nessa perspectiva, os diretores podem estar dispostos a divulgar informações 

voluntariamente como forma de reduzir ou até mesmo manter um nível “normal” de custo de 

agência, tendo em vista que os acionistas tentarão controlar as suas atividades. 

Consequentemente, essa ação deve reduzir a assimetria informacional e, portanto, a incerteza e 

o custo de capital dos investidores sendo um mecanismo para supervisionar as ações gerenciais 

(GIRELLA; ROSSI; ZAMBON, 2019).  

Sob o prisma do Relato Integrado, García-Sánchez e Noguera-Gámez (2017) 

confirmaram que há uma relação negativa entre a assimetria de informação e a divulgação do 

RI, por essa razão eles concluíram que o RI pode ser utilizado como ferramenta para mitigar 

problemas de agência, facilitar a tomada de decisões e melhorar a informação entre os 

investidores. 

Dentro desse prisma, é perceptível que a informação afeta o processo de tomada de 

decisão dos indivíduos. A teoria da sinalização descreve o comportamento de duas partes que 

têm acesso a informações diferentes. Uma parte tenta transmitir, credivelmente, informações 

sobre si mesma a uma segunda parte que necessita interpretar o sinal (CONNELLY et al., 2011). 

A profundidade da teoria, portanto, está em atribuir custos aos processos de aquisição de 

informação que resolvem assimetrias de informação em ampla gama de fenômenos econômicos 

e sociais (CONNELLY et al., 2011). 

Conforme Akerlof (1970) a assimetria informacional pode comprometer o volume de 

negócios realizados no mercado, isto é, o comprador não podendo distinguir os produtos bons 

dos ruins, configura-se um ambiente de incerteza e, por isso, provavelmente, não haverá 

negociação, incorrendo em riscos potencias de se expulsar negócios legítimos do mercado, além 

dos ilegítimos.  

Dentro do campo corporativo, Dalmácio et al. (2013) explanam que sob a ótica da teoria 

da sinalização, as empresas procuram atrair investidores e captar recursos, sinalizando boas 

práticas para o mercado, por meio de mecanismos e práticas, para que assim, assegure a 

qualidade, credibilidade e demonstre que elas podem oferecer retornos e representar boas 

oportunidades de investimento para os potenciais investidores. 

Segundo Frias Aceituno, Rodríguez Ariza e Garcia Sánchez (2014), o lucro pode ser 

considerado como sinalizador de qualidade do investimento; em razão disso, as empresas 

lucrativas publicariam mais informações para se distinguirem das menos-sucedidas, levantar 

capital ao menor custo possível, evitar uma redução no preço das ações e diminuir o risco de 

atrair opiniões adversas do mercado. 
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Diante disso, um dos atuais desafios para as Companhias é o de “comunicar”, de forma 

concisa, informações a respeito dos seus investimentos a partes interessadas. Ainda mais, com 

o surgimento do Relato Integrado, questiona-se a sua capacidade de atender essas demandas 

informacionais, até porque é uma ideia recente, que tem o intuito de trazer a visão de longo 

prazo quanto à sustentabilidade e a geração de valor das empresas (DEL'OMO, 2017). Ademais, 

informações a respeito das melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) podem 

ser consideradas assimétricas, haja vista que, partes de fora da empresa, dificilmente obtenham 

informações confiáveis sobre esses aspectos. 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES  

2.3.1 Tamanho 

Empresas maiores possuem características particulares que as distinguem das menores. 

Observa-se, por exemplo, que as empresas de maior porte utilizam mais extensivamente o 

mercado de capitais para financiamento, ou seja, há maior necessidade de fundos externos.  Por 

isso nessa situação, sob a perspectiva da teoria da agência, os custos de agência aumentam, 

tendo em vista que a probabilidade de conflitos de interesses entre acionistas, credores e 

gerentes também (FRIAS-ACEITUNO; RODRÍGUEZ-ARIZA; GARCIA-SÁNCHEZ, 2014).  

Por consequência, para reduzir as assimetrias de informação, a divulgação voluntária 

pode ser empregada como modo de reduzir ou até manter um nível “normal” de custo de 

agência. Na investigação de García-Sánchez e Noguera-Gámez (2017), foi confirmada a 

utilidade dos relatórios integrados como fator redutor da assimetria de informação. 

 Dentro do prisma da teoria da sinalização, empresas de maior dimensão têm maior 

visibilidade pública, fazendo com que se preocupem mais com a transparência e a reputação 

(MURCIA et al., 2008). Uma vez que essa visibilidade também pode afetá-las negativamente, 

elas são mais propensas a sinalizar a sua qualidade, por meio de relatórios voluntários como o 

RI. Além disso, nota-se que os ativos físicos da contabilidade são representados no RI pelo 

capital manufaturado. Diante disso, sugere-se a seguinte hipótese: 

 H1: O tamanho da empresa tem associação positiva com a adoção voluntária do RI. 

 Ricardo, Barcellos e Bortolon (2017) encontraram associação positiva entre o tamanho 

e a adoção de relatórios de sustentabilidade ou relato integrado, ao utilizarem a lista das 

empresas divulgada pela [B]³ denominada “Relate ou Explique”, nos anos de 2011 a 2014. Esse 

resultado também é confirmado pelos estudos com foco no RI: Frias-Aceituno, Rodríguez-

Ariza e Garcia-Sánchez (2014), Girella, Rossi e Zambon (2019). Rizzi et al. (2019) também 
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confirmaram a associação positiva ao relacionar o nível de conformidade dos RI com as 

diretrizes do IIRC. Apesar disso, Lai, Melloni e Stachezzini (2016), não encontraram impacto 

significativo do tamanho na divulgação do RI.  

 

2.3.2 Rentabilidade 

 De forma similar ao porte da empresa, parte-se da ideia de que quanto maior o nível de 

rentabilidade, maior a probabilidade de a empresa divulgar informações voluntárias para manter 

sob controle os custos de agência e garantir o acesso a financiamentos necessários à 

continuidade da empresa.  

Dessa maneira, a decisão de divulgar voluntariamente também perpassa sobre o trade-

off existente entre os benefícios potenciais de reduzir assimetrias de informações e os custos de 

revelar informações importantes. Troberg, Kinnunen e Seppänen (2010) mencionam que as 

empresas mais lucrativas podem se beneficiar mais em divulgar informações ao mercado de 

capitais, para evitar assimetrias de informação atribuíveis a seleção adversa, do que reter tais 

informações com base em potenciais dados concorrenciais. A rentabilidade relaciona-se com o 

capital financeiro do RI, à medida que se transforma em recursos disponíveis para serem 

aplicados na produção de bens ou serviços. Assim, sugere-se a segunda hipótese: 

 H2: A rentabilidade tem associação positiva com a adoção voluntária do RI.   

 Nesse sentido, Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza e Garcia-Sánchez (2014) e Girella, 

Rossi e Zambon (2019) constataram que a rentabilidade influencia a adoção do RI, já que 

conforme a teoria da sinalização, as empresas mais rentáveis divulgam voluntariamente para se 

diferenciar das menos bem-sucedidas, levantar capital ao menor custo possível e evitar redução 

no preço das ações.  

 De forma contrária, Lai, Melloni e Stachezzini (2016) e Ricardo, Barcellos e Bortolon 

(2017) não encontraram resultados significativos entre a rentabilidade e a adoção do RI, 

sinalizando para possibilidades reais de achados empíricos controversos. 

 

2.3.3 Alavancagem 

 As empresas que possuem maior alavancagem estão passíveis de maior atenção das 

partes interessadas e credores que desejam saber se a empresa será capaz de criar valor a médio 

e longo prazo para honrar com as dívidas. Além disso, para sinalizar maior confiabilidade e 

reduzir assimetrias, as empresas devem estar conscientes do uso de relatórios recém-
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emergentes, como o RI, já que os credores podem exigir informações não financeiras que são 

contempladas nesse relatório (GIRELLA; ROSSI; ZAMBON, 2019). 

 Dessa forma, a hipótese está baseada na ideia de que à medida que a dívida aumenta, a 

demanda por informação também aumenta. Sob a perspectiva da teoria da agência, Jensen e 

Meckling (1976) reforçam que os custos de agência da dívida são maiores para empresas com 

relativamente mais dívidas em sua estrutura de capital.  

O capital social e de relacionamento do RI enfatiza, justamente, esse elo de confiança 

construído com os stakeholders. A maneira como a empresa trata da transparência e reputação 

são pontos base nesse item. Por isso, sugere-se a hipótese: 

H3: A alavancagem tem associação positiva com a adoção voluntária do RI. 

 Tanto no estudo de Lai, Melloni e Stachezzini (2016), como no de Girella, Rossi e 

Zambon (2019) não foram encontradas associações significativas entre a alavancagem e a 

divulgação do RI. 

 

2.3.4 Market-to-Book 

 A variável market-to-book – MTB (mercado/valor contábil) expressa o quanto do valor 

de mercado está inserido no valor contábil e serve como proxy para o reflexo das oportunidades 

futuras de criação de valor, pois o mercado incorpora em seu cálculo o valor em continuidade 

da empresa, ou seja, projeções futuras de retorno e oportunidades de crescimento.  

As empresas mais valorizadas tendem a receber mais atenção do mercado e, por isso, 

como meio de diferenciação, tendem a sinalizar mais para atrair investidores e reduzir custos 

de capital (FRIAS-ACEITUNO; RODRÍGUEZ-ARIZA; GARCIA-SÁNCHEZ, 2014). Sob a 

ótica da teoria da agência, a assimetria informacional existente entre os gestores e os acionistas 

dessas empresas com oportunidades de crescimento, pode ter impacto negativo nos projetos 

potencialmente lucrativos, sendo assim, espera-se que empresas com maiores market-to-book 

divulguem mais a fim de mitigar esses custos de agência. 

A crescente relevância dos ativos intangíveis fez com que medidas como o market-to-

book pudessem ser mais utilizadas para avaliação dos negócios, já que os intangíveis não são 

capturados adequadamente pelos relatórios financeiros (ECCLES; KRZUS, 2010). Tem-se 

como exemplo empresas do setor de tecnologia que costumam apresentar baixos investimentos 

tangíveis, mas costumam evidenciar elevado market-to-book. Por isso, Girella, Rossi e Zambon 

(2019) destacam essa variável e chamam atenção também ao fato de que três dos seis capitais 

abordados no RI são de natureza intangível (social e de relacionamento, humano e intelectual). 
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O market-to-book só é possível ser calculado quando o Patrimônio Líquido é positivo. A partir 

do exposto, definiu-se a quarta hipótese: 

H4: A relação market-to-book tem associação positiva com a adoção voluntária do RI 

para companhias com patrimônio líquido positivo. 

Girella, Rossi e Zambon (2019) e Rizzi et al. (2019) chegaram a resultados significativos 

de associação do MTB com a medida utilizada como variável dependente do RI. No entanto, 

os estudos de García-Sánchez, Rodríguez-Ariza e Frias-Aceituno (2013) e Frias-Aceituno, 

Rodríguez-Ariza e Garcia-Sánchez (2014) não conseguiram confirmar essa suposição.  

 

2.3.5 Indústria transformadora 

A variável indústria também diz respeito a características particulares da empresa, 

afinal, supõe-se que companhias de diferentes setores apresentam tendências divergentes na 

forma de relatar suas atividades. Até porque os riscos associados aos setores da indústria e dos 

serviços, por exemplo, são diferenciados. As atividades das empresas transformadoras podem 

afetar diretamente a sociedade, assim como o meio-ambiente. Em consequência disso, a pressão 

regulatória dos governos e dos próprios stakeholders são de maiores dimensões (GIRELLA; 

ROSSI; ZAMBON, 2019).  

A imagem corporativa está intimamente ligada ao desempenho e na divulgação de 

informações no campo da responsabilidade social (PRADO-LORENZO; GARCIA-

SANCHEZ, 2010). Por isso, a reputação pode ser um estímulo para as indústrias 

transformadoras divulgarem o RI, capitais como o natural possui papel social importante para 

a entidade evidenciar como utiliza, consume e reaproveita os recursos naturais que necessita 

para realizar a sua atividade fim.  

Logo, espera-se que essas empresas tenham maior preocupação em sinalizar 

informações para transparecer confiança, diminuindo os custos de agência.  Ademais, o setor 

também diz respeito à competição. É possível que se uma empresa começar a adotar, outras 

venham a também fazê-lo, de forma a passarem a emitir o mesmo sinal. Dessa maneira, tem-se 

definida a quinta hipótese: 

H5: Empresas indústrias de transformação tem associação positiva com a adoção 

voluntária do RI. 

Tagesson et al. (2009) encontraram forte relação entre indústria e divulgação do 

relatório de sustentabilidade. Quanto ao RI, Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza e Garcia-Sánchez 

(2014) e Lai, Melloni e Stachezzini (2016) não encontraram resultados significativos ao 

relacionar um setor específico, assim como os estudos brasileiros de Ricardo, Barcellos e 
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Bortolon (2017) e Rizzi et al. (2019). Ao contrário de Girella, Rossi e Zambon (2019) que 

evidenciaram relação negativa e significante, também sinalizando certo nível de controvérsia 

com relação a esta questão.  

 

2.3.6 Tamanho do conselho de administração 

Esta variável bem como as duas próximas, são variáveis que tem por finalidade captar 

aspectos da governança corporativa, por meio das características dos conselhos de 

administração. Relacionando-se assim, com o item do capital humano do RI, que reconhece a 

importância das pessoas para contribuir no sucesso das organizações e se propõe a divulgar 

competências, habilidades e experiências dos colaboradores e suas motivações para inovar. 

Fiori, Di Donato e Izzo (2016, p.91) destacam que “mecanismos eficazes de governança 

corporativa podem reduzir custos de agência, assimetrias de informação e comportamento 

oportunista”. Jensen e Meckling (1976) enfatizam a ligação existente entre os mecanismos 

internos de governança corporativa e a divulgação de informações. 

De acordo com as evidências empíricas de Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza e Garcia-

Sanchez (2013), Fiori, Di Donato e Izzo (2016) e Girella, Rossi e Zambon (2019) que 

encontraram uma relação positiva significante dessa variável com a adoção do RI, sugere-se a 

seguinte hipótese:  

H6: O tamanho do conselho de administração tem associação positiva com a adoção 

voluntária do RI. 

Portanto, essa hipótese baseia-se no pressuposto de que a empresa que possui maior 

conselho oferece maior conhecimento e especialização, assim como maior compartilhamento 

das atividades e capacidade de monitoramento, em vez de aumentar os problemas de atrito e 

comunicação entre os membros do Conselho (LARMOU; VAFEAS, 2010). 

 

2.3.7 Diversidade de gênero no conselho de administração 

 Ao investigar a porcentagem de mulheres presentes no conselho, pretende-se relacionar 

a divulgação não financeira com a presença de mulheres no conselho, devido a sua sensibilidade 

mais desenvolvida a respeito da transparência da informação, especialmente de questões sobre 

a sustentabilidade, como exposto nos estudos de Barako e Brown (2008) e Prado-Lorenzo e 

Garcia-Sanchez (2010). Por isso, a sétima hipótese é a seguinte: 

H7: Nível de participação de mulheres no conselho tem associação positiva com a 

adoção voluntária do RI 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bse.2318#bse2318-bib-0008
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bse.2318#bse2318-bib-0099
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 Nesse contexto, Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza e Garcia-Sanchez (2013) e Fiori, Di 

Donato e Izzo (2016) encontraram relação positiva significante dessa variável com o RI, 

evidência empírica oposta ao estudo de Girella, Rossi e Zambon (2019) que não foi significante. 

 

2.3.8 Conselheiros independentes no conselho de administração 

 “Quanto maior a proporção de conselheiros não executivos no conselho, mais eficaz 

será o papel de monitoramento do oportunismo gerencial” (FIORI; DI DONATO; IZZO, 2016, 

p.95).  Dessa maneira, parte-se da ideia que o incentivo será maior de divulgar informações, 

garantindo maior transparência a empresa e protegendo os interesses dos acionistas. Por isso, 

foi constituída a seguinte hipótese: 

H8: Nível de participação de conselheiros independentes no conselho tem associação 

positiva com a adoção voluntária do RI. 

Os resultados empíricos dessa variável nos estudos de Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza 

e Garcia-Sanchez (2013), Fiori, Di Donato e Izzo (2016) e Girella, Rossi e Zambon (2019) não 

foram significantes. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1 DEFINIÇÃO E DADOS DA PESQUISA 

O presente trabalho se classifica como estudo quantitativo com abordagem empírico-

analítica. Além disso, por tentar descrever características de determinada população e 

estabelecer relações entre as variáveis, o estudo é do tipo descritivo e, em relação aos 

procedimentos, esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental. 

O período de análise do estudo foi escolhido, levando em consideração a Instrução CVM 

n. 552/14, que alterou a Instrução CVM n. 480/09 e tornou obrigatória a divulgação de 

informações socioambientais no Formulário de Referência (FR) a partir de 2016. Ademais, 

2018 é o último ano em que estão disponibilizadas as informações necessárias para a pesquisa. 

A Instrução CVM n. 552/14 ainda determina que sejam especificadas no FR: a metodologia 

utilizada das informações socioambientais, se as informações são auditadas ou revisadas por 

entidade independente, inclusive a página em que serão encontradas.   

A população da pesquisa compreende as empresas listadas na B3 - Brasil Bolsa Balcão. 

Destas, foram excluídas as estatais, tendo em vista que o objetivo é investigar os fatores 

associados à divulgação voluntária e a Lei n. 13.303/2016 passou a exigir a divulgação anual 

do relatório integrado ou de sustentabilidade pelas empresas estatais brasileiras. Também foram 

excluídas as companhias do setor financeiro, por causa das características específicas, como a 

alta alavancagem e as normas contábeis diferenciadas. Logo, a amostra final não probabilística 

é composta por 227 empresas listadas que possuíam dados disponíveis para a realização do 

estudo num total de 655 observações.  

Vale ressaltar que o Relato Integrado em si, não é um relatório, mas diretrizes sobre o 

processo de reportar, dessa forma o relatório seria o objeto final da aplicação do RI. Assim, 

algumas empresas listadas na B3, mesmo elaborando seus relatórios com base nas diretrizes do 

IIRC e diante da não obrigatoriedade de adoção do RI, podem apresentar seus relatórios com 

outra nomenclatura, sendo mais comuns: “relatórios de sustentabilidade”, “relatórios 

integrados” e “relatórios anuais”.  

Neste caso, para o levantamento das empresas que adotaram o RI, foram consultados 

todos os relatórios de caráter não financeiros divulgados pelas companhias, os quais 

especificam no texto, que a empresa adota as diretrizes do IIRC no período de 2016-2018.  

De outra forma, ainda que o foco deste estudo seja o RI, também se buscam insights 

sobre avanços na divulgação informacional, ou seja, de relatórios similares ao RI, mas que não 
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adotam ou adotam parcialmente as diretrizes do IIRC.  O Quadro 1 reporta a frequência das 

observações categorizadas na amostra. 

 

 

        Quadro 1- Frequência das observações da variável dependente  

  Frequência Percentual  

Observações que divulgam segundo o RI 75 11,45% 

Observações com relatórios similares ao RI 176 26,87% 

Observações sem relatórios não-financeiros 404 61,68% 

Total  655 100,00% 

         Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Para a coleta de dados, foi utilizada a plataforma de dados Bloomberg®. Os gaps e as 

demais informações não contempladas pelo banco de dados foram extraídos dos relatórios não 

financeiros, formulários de referência e das demonstrações financeiras padronizadas arquivadas 

no site da CVM. O Quadro 2 apresenta os códigos de busca utilizados na plataforma 

Bloomberg® para auxiliar na coleta de dados. 

 

 
Quadro 2 – Código de busca para coleta de dados na Bloomberg®  

Item Código busca Bloomberg® 

Ativo Total BS_TOT_ASSET 

Lucro antes de Juros e Impostos IS_EBIT 

Alavancagem TOT_DEBT_TO_TOT_ASSET 

Market-to-Book Ratio PX_TO_BOOK_RATIO  

Tamanho do Conselho de Administração BOARD_SIZE 

Porcentagem de mulheres no Conselho de Administração PCT_WOMEN_ON_BOARD 

Porcentagem de conselheiros independentes no Conselho de 

Administração PCT_INDEPENDENT_DIRECTORS 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Para o procedimento de seleção das variáveis, foram levados em consideração os artigos 

que analisaram os fatores explicativos da adoção voluntária do RI no contexto internacional e 

nacional (FRIAS-ACEITUNO; RODRIGUEZ-ARIZA; GARCIA-SANCHEZ, 2013; FRIAS-

ACEITUNO; RODRÍGUEZ-ARIZA; GARCIA-SANCHEZ, 2014; FIORI; DI DONATO; 

IZZO, 2016; LAI; MELLONI; STACCHEZZINI, 2016; RICARDO; BARCELLOS; 

BORTOLON, 2017; GIRELLA; ROSSI; ZAMBON, 2019). 
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Dessa forma, o Quadro 3 a seguir apresenta a descrição das variáveis utilizadas no 

período de 2016 a 2018, métrica de cada uma delas, a fonte da literatura que as utilizou, bem 

como o sinal esperado na relação com a variável dependente. 

 

 
Quadro 3- Descrição das variáveis  

 Métrica Fonte Sinal Esperado 

Relatório Integrado (Y) 

Multinomial: 

Categoria 2- Empresas que 

divulgam segundo o RI; 

Categoria 1- Empresas 

com relatórios com 

práticas similares ao RI; 

Categoria 0 – Empresas 

sem relatórios não 

financeiros. 

- 
Variável 

Dependente 

Tamanho (SIZE) 
Logaritmo natural do ativo 

total 

Frias-Aceituno, 

Rodríguez-Ariza e Garcia-

Sánchez (2014); Lai, 

Melloni e Stachezzini 

(2016); Ricardo, Barcellos 

e Bortolon (2017); Girella, 

Rossi e Zambon (2019); 

Rizzi et al. (2019).  

+ 

Rentabilidade (PROF) 
Lucro antes de juros e 

impostos/ativo total médio 

Frias-Aceituno, 

Rodríguez-Ariza e Garcia-

Sánchez (2014); Lai, 

Melloni e Stachezzini 

(2016); Ricardo, Barcellos 

e Bortolon (2017); Girella, 

Rossi e Zambon (2019). 

+ 

Alavancagem (LEV) Dívida onerosa/ativo total 

Lai, Melloni e Stachezzini 

(2016); Girella, Rossi e 

Zambon (2019). 
+ 

Market-to-book (MTB) 

 

 

Valor de mercado/valor 

contábil do PL 

García-Sánchez, 

Rodríguez-Ariza e Frias-

Aceituno (2013); Frias-

Aceituno, Rodríguez-Ariza 

e Garcia-Sánchez (2014); 

Girella, Rossi e Zambon 

(2019); Rizzi et al. (2019).  

+ 

Indústria (IND) 

Dicotômica: 1 se indústria 

transformadora, 0 demais 

setores 

Tagesson et al. (2009); 

Frias-Aceituno, 

Rodríguez-Ariza e Garcia-

Sánchez (2014); Lai, 

Melloni e Stachezzini 

(2016); Ricardo, Barcellos 

e Bortolon (2017); Rizzi et 

al. (2019); Girella, Rossi e 

Zambon (2019). 

+ 

Número de Conselheiros 

(BOARDSIZE) 

Tamanho do conselho de 

administração 

Frias-Aceituno, 

Rodriguez-Ariza e Garcia-

Sanchez (2013); Fiori, Di 

Donato e Izzo (2016); 

Girella, Rossi e Zambon 

(2019). 

+ 



28 

 

 
 

Divers. de gênero no 

Conselho (WOMEN) 

Porcentagem de mulheres 

no conselho de 

administração 

Frias-Aceituno, 

Rodriguez-Ariza e Garcia-

Sanchez (2013); Fiori, Di 

Donato e Izzo (2016); 

Girella, Rossi e Zambon 

(2019). 

+ 

Conselheiros  independentes 

(INDEP) 

Porcentagem de 

conselheiros independentes 

no conselho de 

administração 

Frias-Aceituno, 

Rodriguez-Ariza e Garcia-

Sanchez (2013); Fiori, Di 

Donato e Izzo (2016); 

Girella, Rossi e Zambon 

(2019). 

+ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.3 MODELO ECONOMÉTRICO 

Como o objetivo do estudo é investigar os fatores associados à divulgação voluntária do 

Relato Integrado no Brasil, a variável dependente apresenta-se de forma qualitativa. Uma vez 

que o fenômeno oferece mais de duas possibilidades de respostas (categorias), estima-se a 

probabilidade de ocorrência de cada categoria, fazendo uso da regressão logística multinomial, 

sob a estrutura de um painel não balanceado de dados empilhados (pooled data) de 2016 a 2018.  

Dado que a estimativa é não linear, os coeficientes não podem ser interpretados em 

termos de efeitos marginais, o modelo reportará odds ratio que transforma os coeficientes de 

regressão, permitindo entender em termos percentuais a contribuição de cada um dos 

regressores para a estimativa da probabilidade. Apenas o pressuposto da ausência de 

multicolinearidade das variáveis explicativas deve ser observado na estimação de modelos de 

regressão logística (FÁVERO; BALFIORE, 2017). Para a categoria de referência será utilizado 

o grupo 0 (empresas sem relatórios não financeiros). Logo, serão definidos dois vetores de 

variáveis explicativas com os respectivos parâmetros estimados, ou seja, dois logitos. 

Como não foi possível calcular a variável Market-to-book (MTB) em 163 (24,88%) 

observações, por causa da indisponibilidade de dados e do número de empresas com patrimônio 

líquido negativo, a hipótese de rodar o modelo econométrico sem Market-to-book também é 

plausível. Dessa forma, serão dois modelos de regressão logística multinomial.   

O primeiro (intermediário) com a variável MTB e o outro sem MTB (final). Para o 

segundo modelo será acrescentada a variável dicotômica NEQ (1= companhias com PL 

negativo; 0= demais companhias), com o objetivo de captar o efeito das empresas com PL 

negativo na variável dependente, em função da impossibilidade de obter o cálculo do MTB 

dessas observações. Após a estimação dos modelos, será realizado teste de robustez com o 

objetivo de apresentar o diagnóstico comparativo. Ambos os modelos são apresentados a seguir.  
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Prob (Y=2)𝑖,𝑡= 𝛽0+ 𝛽1SIZE𝑖,𝑡 + 𝛽2PROF𝑖 ,𝑡 + 𝛽3LEV𝑖,𝑡 + 𝛽4MTB𝑖,𝑡+ 

𝛽5IND𝑖,𝑡+𝛽6SIZEBOARD𝑖,𝑡+ 𝛽7WOMEN𝑖,𝑡 + 𝛽8INDEP𝑖,𝑡+ 𝜀𝑖,𝑡 (1) 

 

Prob (Y=1)𝑖,𝑡= 𝛽0+ 𝛽1SIZE𝑖,𝑡 + 𝛽2PROF𝑖 ,𝑡 + 𝛽3LEV𝑖,𝑡 + 𝛽4MTB𝑖,𝑡+ 

𝛽5IND𝑖,𝑡+𝛽6SIZEBOARD𝑖,𝑡+ 𝛽7WOMEN𝑖,𝑡 + 𝛽8INDEP𝑖,𝑡+ 𝜀𝑖,𝑡 (1) 

 

Prob (Y=2)𝑖,𝑡= 𝛽0+ 𝛽1SIZE𝑖,𝑡 + 𝛽2PROF𝑖 ,𝑡 + 𝛽3LEV𝑖,𝑡 + 𝛽4NEQ𝑖,𝑡+ 

𝛽5IND𝑖,𝑡+𝛽6SIZEBOARD𝑖,𝑡+ 𝛽7WOMEN𝑖,𝑡 + 𝛽8INDEP𝑖,𝑡+ 𝜀𝑖,𝑡 (2) 

 

Prob (Y=1)𝑖,𝑡= 𝛽0+ 𝛽1SIZE𝑖,𝑡 + 𝛽2PROF𝑖 ,𝑡 + 𝛽3LEV𝑖,𝑡 + 𝛽4NEQ𝑖,𝑡+ 

𝛽5IND𝑖,𝑡+𝛽6SIZEBOARD𝑖,𝑡+ 𝛽7WOMEN𝑖,𝑡 + 𝛽8INDEP𝑖,𝑡+ 𝜀𝑖,𝑡 (2) 

  

O teste de Hosmer-Lemeshow validará a qualidade do ajuste do modelo final, por meio 

dos decis das probabilidades estimadas dos modelos, dividindo a base de dados em 10 partes, a 

partir de então, elabora-se para cada grupo um teste χ2 para verificar se existem diferenças 

significativas entre as frequências observadas e esperadas (FÁVERO; BALFIORE, 2017). 

 Por fim, baseado no máximo da função de verossimilhança, testando os dois modelos, 

o Critério de Informação de Akaike (AIC) irá apontar o modelo mais apropriado do ponto de 

vista estatístico. Além disso, a eficiência global dos modelos também será calculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 A Tabela 1 reporta a estatística descritiva das variáveis independentes quantitativas. 

 

 
              Tabela 1- Estatística Descritiva 

     Variáveis  Observ. Média  Desv. Padrão 

Total 

SIZE 655 7,4328 2,1732 

PROF 655 0,0171 0,3517 

LEV 655 55,5676 255,0871 

MTB 492 2,9123 7,629 

BOARDSIZE 655 6,5771 3,4205 

WOMEN 655 11,1973 18,3765 

INDEP 655 24,4013 24,5475 

Y = 2 

SIZE 75 9,4619 1,1297 

PROF 75 0,0878 0,0464 

LEV 75 40,1465 19,0640 

MTB 73 3,6381 2,8356 

BOARDSIZE 75 8,8533 3,6081 

WOMEN 75 11,5076 12,9491 

INDEP 75 40,5650 21,2630 

Y = 1 

SIZE 176 9,1454 1,3914 

PROF 176 0,0581 0,0971 

LEV 176 34,7339 19,0924 

MTB 159 2,5703 3,4204 

BOARDSIZE 176 8,4716 3,1019 

WOMEN 176 8,2243 11,1388 

INDEP 176 31,0912 25,0614 

Y = 0 

SIZE 404 6,3101 1,8108 

PROF 404 -0,0138 0,4400 

LEV 404 67,5066 324,0290 

MTB 260 2,9178 10,0371 

BOARDSIZE 404 5,3292 2,8854 

WOMEN 404 12,4349 21,3996 

INDEP 404 18,4863 22,7790 

                         Fonte: Elaboração própria. 

 

   

No que diz respeito à análise descritiva em termos totais, é possível verificar que a 

variável SIZE apresenta baixa dispersão dos dados em relação à média, justificada pela 

utilização do logaritmo natural do total de ativos, em razão da presença de empresas de distintos 

tamanhos na amostra investigada (FRIAS-ACEITUNO; RODRÍGUEZ-ARIZA; GARCIA-

SÁNCHEZ, 2014; RICARDO; BARCELLOS; BORTOLON, 2017; GIRELLA; ROSSI; 
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ZAMBON, 2019). O grupo das empresas que adotam o RI (Y=2), tem a maioria dos menores 

desvios-padrão, dando indícios de que possuem comportamento mais consistente em 

comparação com os demais grupos. 

A alavancagem aponta maior dispersão. Pode-se observar que determinadas companhias 

possuem uma grande proporção de dívidas onerosas no passivo, com práticas consideradas 

agressivas associadas a altos níveis de risco. A partir da análise por categorias, percebe-se que 

o grupo sem relatórios não financeiros (Y=0) é o que se mostra com mais dispersão e com 

empresas mais alavancadas.  

Em nível geral, a partir das médias do ROA e do MTB, evidencia-se, respectivamente, 

números baixos da rentabilidade em relação aos ativos totais e o quanto as empresas são 

valorizadas pelo mercado em relação ao seu valor contábil. Nota-se que ambas variáveis dos 

relatórios que adotam o RI (Y=2) possuem médias, sensivelmente, melhores e menores 

dispersões em relação aos demais grupos. 

Quanto às três últimas variáveis relacionadas à Governança Corporativa, constata-se 

que as médias são maiores no grupo das empresas que adotam o RI (Y=2), com exceção da 

porcentagem de mulheres, todavia, é bem maior o desvio-padrão da variável WOMEN no grupo 

sem relatórios não financeiros (Y=0).  

No geral, os resultados descritivos evidenciam que, as porcentagens médias de mulheres 

participando no conselho de administração, trafegam apenas no intervalo entre 12,43% e 8,22%, 

conforme cada categoria. No que diz respeito à participação dos conselheirosindependentes no 

conselho de administração, as percentagens médias estão entre 40,57% e 18,49%.  

A partir das médias dos grupos Y=1 e Y=2, já se pode ter indícios que quanto maior o 

conselho de administração, maior a preocupação com a adoção de relatórios não financeiros, 

conforme o pressuposto de Larmou e Vafeas (2010) ao sugerirem que a empresa com maiores 

conselhos oferecem maiores conhecimentos e especializações, assim como maiores 

compartilhamentos das atividades e capacidades de monitoramentos. 

A Tabela 2 relata a correlação bivariada entre as variáveis quantitativas selecionadas na 

análise. Os coeficientes obtidos mostram que as variáveis independentes não são altamente 

correlacionadas entre si, indicando ausência de multicolinearidade. 

                                                                                                                                                                                          

 

Tabela 2 – Correlações bivariadas 

  SIZE PROF LEV MTB BOARDSIZE WOMEN INDEP 

SIZE 1,0000    
   

PROF 0,1550* 1,0000   
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LEV 0,4640* 0,0765 1,0000  
   

MTB 0,2691* 0,3969* 0,0909* 1,0000    

BOARDSIZE 0,5252* 0,0976* 0,2797* 0,1711* 1,0000   

WOMEN -0,1151* -0,0121 -0,1595* 0,0167 0,1385* 1,0000  

INDEP 0,3899* -0,0352 0,1806* 0,1642* 0,1666* -0,1156* 1,0000 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 

 

 

 A estatística VIF (Variance Inflation Factor) também atesta a ausência de problemas de 

mulcolinearidade, pois como disposto no Quadro 4, os modelos não apresentam estatísticas VIF 

maiores que 5 para nenhuma variável explicativa. 

                                                           

 

                                                          Quadro 4 – Resultado do VIF  

Variáveis  VIF 

SIZE 1,88 

PROF 1,06 

LEV 1,28 

MTB 1,06 

IND 1,04 

BOARDSIZE 1,34 

WOMEN 1,14 

INDEP 1,14 

Média VIF  1,25 

                                                          Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.2 REGRESSÕES LOGÍSTICAS 

 Para investigar os fatores associados à divulgação voluntária do RI no Brasil, utilizou-

se da regressão logística multinomial com dados em painel não balanceado por método pooled 

de 2016 a 2018. A Tabela 3 e 4 apresentam os resultados obtidos dos logitos para os eventos 

Y=2 e Y=1 do modelo econométrico com a variável Market-to-book e sem o Market-to-book, 

respectivamente.  

 

 

Tabela 3 – Modelo econométrico para o RI com o Market-to-book (intermediário) 

Variáveis Y = 2 Y = 1 

SIZE 1,2120*** 1,0233*** 

(0,1577) (0,1215) 

PROF 6,9398*** 0,5065 

(2,5292) (1,5884) 

LEV 0,0320*** 0,0109 

(0,0102) (0,0080) 
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MTB 0,0165 -0,0077 

(0,0397) (0,0371) 

IND -0,0404 0,2229 

(0,3482) (0,2616) 

BOARDSIZE 0,1502*** 0,1049** 

(0,0603) (0,0474) 

WOMEN 0,0413*** 0,0130 

(0,0129) (0,0101) 

INDEP  0,0237*** 0,0048 

(0,0074) (0,0056) 

Constante -15,3326*** -10,2175*** 

(1,5097) (1,0163) 

Observações 492  

Teste de Hosmer-Lemeshow 21,590  

p = 0,157  

Critério de Informação de Akaike 1,4794  

                                   Fonte: Elaboração própria. 

                                   Nota: Erro padrão entre parênteses; *** Estatisticamente significante a 1%. 

 

 

Tabela 4 – Modelo econométrico para o RI sem o Market-to-book (final) 

Variáveis Y = 2 Y = 1 

SIZE 1,3726*** 1,2003*** 

(0,1526) (0,1183) 

PROF 2,8754*** -1,3994** 

(0,9851) (0,6542) 

LEV 0,0013 -0,0074 

(0,0011) (0,0056) 

NEQ -0,9523 -0,3685 

(0,9118) (0,6029) 

IND -0,0204 0,2017 

(0,3316) (0,2501) 

BOARDSIZE 0,1557*** 0,1197*** 

(0,0577) (0,0437) 

WOMEN 0,0327*** 0,0051 

(0,0129) (0,0099) 

INDEP  0,0228*** 0,0051 

(0,0068) (0,0099) 

Constante -15,2810*** -11,054*** 

-1,3977 (0,9636) 

Observações 655 655 

Teste de Hosmer-Lemeshow 19,585  

p = 0,24  

Critério de Informação de Akaike 1,2135  

                                   Fonte: Elaboração própria. 

                                   Nota: Erro padrão entre parênteses; *** Estatisticamente significante a 1%. 
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Os dois modelos são validados pelo teste de Hosmer-Lemeshow, a Tabela 3 (χ²=21,590, 

p = 0,157) e a Tabela 4 (χ²=19,585, p = 0,24) evidenciam o valor p acima de 0,05, retratando a 

adequação das regressões logísticas realizadas, pois não rejeita a hipótese nula do teste e, assim, 

não há diferenças estatísticas significantes entre o previsto e o real. Ainda na comparação das 

Tabelas 3 e 4, o modelo considerado “melhor” do ponto de vista estatístico é o que possui o 

menor Critério de Informação de Akaike, dessa forma, para este estudo, o modelo econométrico 

sem o Market-to-book é o mais robusto.  

Ademais, a eficiência global dos modelos demonstra que 68,70% das observações da 

Tabela 3 foram classificadas corretamente, enquanto que na Tabela 4, o percentual de acerto 

corresponde a 71,04%. Dessa forma, os processos de interpretação e análise de dados serão 

priorizados com base nos valores (odds e significâncias) do modelo sem Market-to-Book, por 

ser testado como mais robusto. O modelo com Market-to-Book será utilizado para testar H4. 

A variável SIZE (odds = 1,3726, p = 0,000) tem relação positiva e significativa com a 

adoção voluntária do RI. Portanto, não rejeita a hipótese H1. Confirmando o sugerido por 

Murcia et al. (2008) que as grandes empresas possuem maior visibilidade pública, fazendo com 

que se preocupem mais em divulgar. Além disso, os custos de agência aumentam, devido a 

demanda de um maior número de usuários de informações, o que pressiona a empresa a divulgar 

voluntariamente o RI. Esse resultado é consistente com os estudos que investigaram os fatores 

que influenciaram a adoção do RI (FRIAS-ACEITUNO; RODRÍGUEZ-ARIZA; GARCIA-

SÁNCHEZ, 2014; RICARDO; BARCELLOS; BORTOLON, 2017; GIRELLA; ROSSI; 

ZAMBON, 2019).  

A hipótese H2 também não pode ser rejeitada, pois PROF (odds = 2,8754, p = 0,004) é 

positiva e significativa. Atestando que as empresas com ótimas perspectivas financeiras, ao 

invés de reter informações, possuem incentivo maior para sinalizar aos investidores bons 

resultados e se diferenciar das menos-sucedidas. Assim, entende-se que o benefício da 

sinalização e da mitigação de assimetrias informações, principalmente atribuíveis a seleção 

adversa, compensa o custo adicional exigido na elaboração do RI. 

 Girella, Rossi e Zambon (2019) que obtiveram o mesmo resultado, descartam então a 

possiblidade de gerenciamento de impressões, ou seja, empresas com desempenho mais baixo 

precisam adotar esse tipo de relatório para influenciar a percepção sobre si mesmas. Frias-

Aceituno, Rodríguez-Ariza e Garcia-Sánchez (2014) também tiveram a rentabilidade com 

efeito positivo significativo, no entanto somente para o nível de confiança de 90%. 
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 Embora a LEV tenha um impacto positivo, a variável não se mostrou significativa na 

Tabela 4 (odds = 0,0013, p = 0,239). Portanto, rejeita-se a hipótese H3, atestando a ideia de que 

a adoção do RI, não é fortemente influenciada pela dependência dos recursos de terceiros de 

natureza onerosa, mesmo com a evidência de maior risco para os investidores, em decorrência 

do endividamento. Este resultado está de acordo com Lai, Melloni e Stachezzini (2016) e 

Girella, Rossi e Zambon (2019).  

Surpreendentemente na Tabela 3, a alavancagem está significativa no modelo com 

Market-to-book, onde foram eliminadas 163 observações por impossibilidade de cálculo, 

companhias que, na sua maioria, apresentaram patrimônio líquido negativo, ou seja, estão 

tecnicamente falidas. Logo, no âmbito da teoria da sinalização, a tentativa de emitir bons sinais 

aos stakeholders, por meio de relatórios voluntários, não faz muito sentido quando a reputação 

está desgastada. 

A respeito da variável MTB, como já fora mencionado, considera-se a Tabela 3. Apesar 

dos argumentos das teorias apresentadas neste estudo, as empresas mais valorizadas pelo 

mercado não evidenciaram relação estatisticamente significante com a divulgação do RI. A 

associação é positiva, porém não significativa, rejeitando a hipótese H4 (odds = 0,0165, p = 

0,677). Em consonância estão os estudos de com Garcia-Sanchez, Rodrigues-Ariza e Frias-

Aceituno (2013) e Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza e Garcia-Sanchez (2014). 

Isso significa que as oportunidades futuras de criação de valor da empresa, representadas 

pelo excedente entre o valor de mercado e o valor contábil do patrimônio líquido não 

impulsionam a publicação do RI. O resultado sugere que os custos envolvidos na elaboração 

do relatório podem superar os benefícios para essas companhias, até porque existe o risco da 

divulgação de informações relevantes a concorrentes.  

 A exemplo de Girella, Rossi e Zambon (2019), IND possui impacto negativo, o que 

indica que indústrias transformadoras estão menos dispostas em adotar o RI; todavia, 

diferentemente, do estudo mencionado, a variável não foi significativa no modelo rodado (odds 

= -0,0204, p = 0,951). Assim, a hipótese H5 é rejeitada. Resultado similar aos estudos de Frias-

Aceituno, Rodríguez-Ariza e Garcia-Sánchez (2014); Lai, Melloni e Stachezzini (2016); 

Ricardo, Barcellos e Bortolon (2017) e Rizzi et al. (2019) que não encontraram resultados 

significativos ao relacionar um setor específico.  

 Sendo assim, esse resultado aponta que as indústrias transformadoras não possuem 

padrões diferenciados de divulgação, mesmo que o setor de atuação apresente riscos, 

principalmente de ordem ambiental. Dessa forma, cabe a pressão regulatória e os stakeholders 
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demandarem as informações. Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza e Garcia-Sánchez (2014) 

concluem que indústrias, especialmente, em posições monopolistas tendem a divulgar menos 

informações, a fim de preservar os lucros anormais obtidos. 

 No campo das variáveis de governança corporativa, o BOARDSIZE possui impacto 

positivo e significativo (odds = 0,1557, p = 0,007). Nesse sentido, a amplitude do conselho tem 

uma influência positiva na integração de informações corporativas. Resultado convergente com 

Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza e Garcia-Sanchez (2013), Fiori, Di Donato e Izzo (2016) e 

Girella, Rossi e Zambon (2019). Logo, a hipótese H6 não pode ser rejeitada.  

Evidenciando que o conselho classificado como grande, com pessoas diferentes, há 

maior especialização e conhecimento, permitindo que não só tópicos financeiros sejam levados 

em pauta, mas também questões relacionadas à sustentabilidade, criação de valor, etc. Até 

porque o RI com seus seis tipos de capitais requer a participação de pessoas de áreas diferentes. 

 O nível de participação de mulheres no conselho de administração também foi positivo 

e significante (odds = 0,0327, p = 0,011), comprovando que, mesmo com a porcentagem de 

mulheres participando dos conselhos de administração ser, relativamente, baixa nas empresas 

da B3, ainda é possível captar a influência das mulheres na adoção do RI, confirmando o 

exposto por Barako e Brown (2008) e Prado-Lorenzo e Garcia-Sanchez (2010), onde citam a 

sensibilidade mais desenvolvida das mulheres, a respeito de questões não-financeiras, como a 

sustentabilidade.  

Logo, não se rejeita a hipótese H7 da variável WOMEN e se revela a importância das 

análises comportamentais e das políticas sobre gênero. Esse resultado foi correspondente com 

Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza e Garcia-Sanchez (2013) e Fiori, Di Donato e Izzo (2016). 

Estudos que possuem amostras entre os anos de 2008 a 2011, ou seja, o framework ainda nem 

havia sido publicado e as empresas desse último ano, pertenciam ao chamado Programa Piloto 

IIRC, que tinha por objetivo coletar feedbacks sobre o RI.  

Finalmente, a presença de conselheiros independentes tem efeito positivo e significante 

sobre o RI (odds = 0,0228, p = 0,001). Diferentemente, dos estudos internacionais de Frias-

Aceituno, Rodriguez-Ariza e Garcia-Sanchez (2013), Fiori, Di Donato e Izzo (2016) e Girella, 

Rossi e Zambon (2019) que não demonstraram significância estatística. Assim, a hipótese H8 

da variável INDEP não pode ser rejeitada.  

Neste caso, por meio dos achados econométricos, é possível inferir que no Brasil a 

independência do conselho, considerado mecanismo essencial para controlar as ações dos 

gerentes e garantir metas dos acionistas (FAMA; JENSEN, 1983), aumenta o nível de 
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transparência e integração das informações corporativas. Visto que, a independência ao 

gerenciamento faz com as ações desses diretores sejam mais objetivas aos interesses da 

companhia (FRIAS-ACEITUNO; RODRIGUEZ-ARIZA; GARCIA-SANCHEZ, 2013).  

O fato de todas as variáveis relacionadas a governança corporativa exprimirem 

relevância na adoção do RI, ratifica o que foi afirmado por Vitolla e Raimo (2018, p. 248): “as 

pressões de partes interessadas externas não são suficientes, mas é necessário que a mudança 

comece dentro da empresa, por meio de uma cultura voltada para sustentabilidade e 

transparência”. Além disso, o item capital humano no RI, favorece as companhias que desejam 

enaltecer a importância das pessoas (competências, habilidades, experiências dos colaboradores 

e motivações para inovar) no sucesso das organizações. 

 Por fim, ao se desenvolver a concatenação lógica entre as teorias de base, achados 

empíricos e o evento Y=2, também foi levado a diante a análise dos resultados da regressão 

logística multinomial referente à categoria Y=1 (empresas que possuem relatórios com práticas 

similares ao RI).  

 Como se pode observar na Tabela 4, a variável SIZE foi positiva e estatisticamente 

significante, a exemplo da pesquisa de Ricardo, Barcellos e Bortolon (2017), que analisou 

conjuntamente a probabilidade de publicação do relatório de sustentabilidade ou relato 

integrado pelas empresas listadas, à época, na BM&Fbovespa. Tais achados seguem a mesma 

trajetória que os apresentados para Y=2. Este fenômeno também pode ser observado com 

SIZEBOARD, com resultados positivos e significantes para ambos os grupos. 

 Na Tabela 4 ainda é possível observar que LEV, NEQ e IND apresentaram resultados 

similares nas categorias Y=2 e Y=1, com coeficientes não significativos para o intervalo de 

confiança de 95%. Estes resultados sugerem que a dependência dos recursos de terceiros de 

natureza onerosa, falência técnica e desenvolvimento de atividade industrial de transformação, 

não exerce influência na divulgação de relatórios não financeiros de qualquer abrangência ou 

conformidade.  

Em direção contrária aos achados apresentados para a categoria Y=2, os resultados do 

modelo econométrico da categoria Y=1 apresentaram a PROF com associação negativa e 

significante. No estudo de Ricardo, Barcellos e Bortolon (2017) a referida variável não reproduz 

efeitos significantes, possivelmente por haverem analisado as categorias Y=2 e Y=1 como 

único grupo. 

 Finalmente, os resultados evidenciados na Tabela 4 sugerem que o percentual de WOMEN 

e INDEP não se associam com os relatórios similares ao RI (categoria Y=1). Estes achados, 

juntamente com os relacionados com a PROF, diferenciam dos achados da categoria Y=2. 
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Sinalizando maiores encaixes teóricos, empíricos e de respostas as hipóteses na categoria Y=2, que 

na categoria Y=1. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo foram investigados os fatores associados à divulgação voluntária do RI no 

Brasil. Levando em consideração os postulados das teorias da agência e da sinalização, 

constituíram a amostra, as empresas listadas na B3, excluindo-se as companhias do setor 

financeiro e as companhias estatais. A principal inovação do trabalho reside no fato de 

categorizar, por meio da regressão logística multinomial, além das empresas que adotam o RI 

(Y=2), também aquelas com relatórios voluntários similares ao RI (Y=1), para que fossem 

distinguidas características entre ambos os grupos e destacar o que particulariza o RI. 

A análise no período de 2016 a 2018 das 227 empresas de capital aberto, permitiu que 

fossem levantadas características comuns das adotantes do RI. O tamanho da firma, a 

rentabilidade, nível de participação de mulheres, diretores independentes e tamanho do 

conselho de administração foram positivamente significantes e, por isso, associados à adoção 

voluntária do RI das empresas de capital aberto da B3.  Por outro lado, as variáveis alavancagem 

e indústria não foram estatisticamente significantes, dessa forma não se pode inferir se há 

influência das mesmas. 

O RI visa demonstrar como vários capitais são usados pelas empresas em seus processos 

de criação de valor, sendo considerado um afastamento da profunda concentração teleológica 

do lucro ou da maximização do valor dos acionistas para configuração do sucesso das 

organizações capitalistas. A partir dos resultados encontrados, fica manifesto o capital humano, 

verificado por meio das características do conselho de administração, configurando como ponto 

importante na adoção voluntária do RI, sem deixar de considerar capitais já demonstrados em 

relatórios tradicionais como: o manufaturado e o financeiro.  

Em relação as companhias com relatórios similares ao RI, o tamanho da firma e o 

tamanho do conselho de administração foram positivamente significantes e a rentabilidade 

negativamente significante. De modo prático, os resultados deste estudo auxiliam as empresas, 

apreenderem em que condições o RI será mais esperado e, assim, atentar-se a aspectos da sua 

rentabilidade, tamanho e principalmente características do seu conselho de administração que 

se mostraram relevantes nesse propósito.  

Ademais, a principal diferença deste estudo realizado em uma economia emergente para 

as pesquisas internacionais realizadas na mesma linha foram a significância das variáveis: nível 

de participação de mulheres e de diretores independentes no conselho de administração. Logo, 

demonstra-se a importância da governança corporativa na realidade brasileira de 

implementação do RI, comprovando que as mudanças corporativas acontecem mais por 
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iniciativa interna do que externa, por isso é necessário a devida atenção para os conselhos de 

administração.  

Do ponto de vista teórico, além de contribuir para a literatura do RI, por meio da 

investigação de realidade emergente, a escolha por duas teorias realça a conectividade de 

informações de natureza diferente do RI, pois a escolha de uma teoria em particular poderia 

limitar os resultados potenciais a ser encontrados (GIRELLA; ROSSI; ZAMBON, 2019). 

Em termos de políticas institucionais, os insights deste estudo poderão auxiliar o 

International Integrated Reporting Council (IIRC), de modo a melhorar as estratégias de 

ampliação da implementação do relatório integrado para as demais companhias não adotantes. 

Da mesma forma, o governo tendo como premissa o benefício do controle e da transparência 

proporcionados pelo RI como apontado por Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza e Garcia-Sanchez 

(2013), também pode ter por base os resultados deste estudo para o desenvolvimento das 

estratégias de incentivo ao RI. 

Como limitação da pesquisa está a impossibilidade de calcular, aproximadamente, cerca 

de um quarto das observações da variável Market-to-book, devido a indisponibilidade de dados 

e do número de empresas com patrimônio líquido negativo. Por causa disso, optou-se por rodar 

dois modelos: um com MTB e outro sem a variável, para que assim, a interpretação fosse feita 

pelo mais robusto. Logo, o modelo adotado foi sem o Market-to-book, mas vale destacar que 

ainda assim a variável não foi significativa no outro modelo.   

Diferentemente das expectativas, no modelo econométrico intermediário exclusivo para 

testar a hipótese H4, a variável alavancagem mostrou-se significativa, sendo a única diferença 

observada entre os modelos. Neste sentido, a lacuna causada pelo processo de exclusão das 

observações, principalmente pelo fato de apresentarem patrimônio líquido negativo e a 

impossibilidade de calcular o Market-to-book poderia ser preenchida com alguma variável que 

pudesse substituir o Market-to-book e abranger o nível de distress financeiro das companhias, 

poderiam ser alvos de pesquisas futuras. 
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