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RESUMO 

O presente estudo objetivou verificar o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e 

recomendados no Relatório da Administração das empresas brasileiras listadas na NYSE e 

investigar se o grau de evidenciação está relacionado a variáveis como nível de governança 

corporativa, tamanho da empresa, endividamento e rentabilidade. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva e documental, com abordagem quantitativa. A variável utilizada para medir o grau 

de evidenciação foi o índice dedisclosure. Os dados foram coletados nos Relatórios da 

Administração de 26 empresas brasileiras listadas na NYSE referentes ao exercício de 2011 e 

submetidos à estatística descritiva e análise de correlação de Spearman. Os resultados 

mostraram que as empresas analisadas têm um alto grau de evidenciação. Verificou-se que as 

empresas evidenciaram 100% dos itens obrigatórios pela Lei 6.404/76 e, em média, 77% dos 

itens recomendados pelo Parecer de Orientação CVM 15/87, pelo CPC 26 (R1) e pelo Estudo 

da ONU.Não foram encontradas correlações estatisticamente significativas entre as variáveis 

do estudo, o que revela que o grau de evidenciação não está estatisticamente relacionado ao 

nível de governança corporativa, ao tamanho da empresa, ao endividamento ou à 

rentabilidade.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Lei 6.404/76, também conhecida como Lei das Sociedades por 

Ações, além das demonstrações financeiras, as companhias de capital aberto devem elaborar e 

publicar o Relatório da Administração (RA) que, apesar de não ser parte integrante das 

demonstrações financeiras, deve ser publicado em conjunto com estas e deve conter um 

descritivo sobre os negócios da entidade e os principais fatos administrativos ocorridos no 

período. 

Para Iudícibuset al (2010) ao elaborar o Relatório da Administração, a empresa tem 

um papel importante na divulgação de informações úteis aos usuários, pois ela tem condições 

de analisar o passado e indicar tendências futuras. Conforme esses autores, o Relatório da 

Administração se torna um importante complemento às demonstrações financeiras, porém, 

embora sua publicação seja obrigatória para as Sociedades Anônimas, as mesmas não têm 

elaborado e publicado seus relatórios de forma que estes sejam úteis, sendo que algumas 

companhias divulgam o Relatório da Administração apenas para cumprir a exigência da Lei. 

Com a globalização dos mercados, as empresas brasileiras buscam recursos no exterior 

e uma das formas de captação desses recursos é por meio da emissão de ADR’s (American 

DepositaryReceipts), que representam ações de empresas não negociáveis em seu país de 

origem. Em maio de 2012 existiam 26 empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de 

Nova York, a NYSE (New York Stock Exchange), isso já considerando a mudança de nome da 

empresa Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp) para Telefônica Brasil S.A., embora o 

código de negociação dos ADR’s tenha sido mantido na NYSE. 

Observa-se, também, um maior nível de cobrança por transparência de informações no 

mercado, sendo que, além dos órgãos reguladores exigirem padrões de divulgação às 

companhias, estas têm evidenciado informações de forma voluntária, tentando, possivelmente, 

atrair novos investidores (ORO et al, 2010; KLANN; BEUREN, 2011). 

Nesse contexto deseja-se responder à seguinte questão: qual o grau de evidenciação 

dos itens obrigatórios e recomendados nos Relatórios da Administração das companhias 

brasileiras listadas na NYSE?  

Desse modo, o objetivo geral do presente estudo é verificar qual o grau de 

evidenciação dos itens obrigatórios e recomendados nos Relatórios da Administração das 

companhias brasileiras listadas na NYSE. Para isso, são analisados os Relatórios da 

Administração de 26 empresas listadas na NYSE, referentes ao ano de 2011.Adicionalmente, 

como objetivo específico, pretende-se investigar se o grau de evidenciação de itens 

obrigatórios e recomendados nos Relatórios da Administração das citadas empresas está 

relacionado a alguns fatores, tais como, nível de governança corporativa, tamanho da 

empresa, endividamento e rentabilidade.  

Gallon e Enssilin (2008) argumentam a necessidade de que as informações disponíveis 

no Relatório da Administração sejam relevantes, transparentes e verdadeiras, para que 

acionistas e investidores possam tomar decisões preditivas, utilizando-o como suporte. De 

acordo com Silva e Rodrigues (2010) como o Relatório da Administração é preparado em 

forma de narrativa, a empresa tem a oportunidade de ser menos técnica no momento de sua 

elaboração e, assim, uma gama maior de usuários pode ser alcançada. O Relatório da 

Administração deve evidenciar informações que complementem as informações financeiras, 

de forma que seja possível auxiliar os diversos usuários da informação na tomada de decisão.  

Sob essa perspectiva, a realização desta pesquisa se justifica por pretender contribuir 

com as discussões sobre um tema atual e relevante, tratando de um instrumento que pode, 

inclusive, diminuir a assimetria de informação entre os diversos usuários da Contabilidade, se 

for adequadamente elaborado e é justamente essa adequação a itens de elaboração que será 

investigada.  
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Este trabalho está dividido em cinco seções, incluindo-se esta introdução. Na 

sequência tem-se a revisão da literatura, que fundamenta as discussões, seguida da 

metodologia, que possibilita a obtenção e tratamento dos dados. Por fim encontra-se a 

apresentação e análise dos resultados e as considerações finais acerca do estudo desenvolvido. 

2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Aspectos Normativos relacionados ao Relatório da Administração 
 

Como já mencionado anteriormente, verifica-se que o Relatório da Administração 

pode ser um importante instrumento para tomada de decisões, visto que as informações nele 

contidas têm um caráter menos técnico, promovendo maior compreensão por parte dos 

diversos usuários. Porém, nem sempre tal relatório é elaborado com esse intuito, podendo 

deixar de apresentar informações úteis e, até mesmo, as exigidas por lei.No Brasil, a Lei 

6.404/76, em seu artigo 133 item I, determina que os administradores devem comunicar o 

“relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do 

exercício findo”. 

Com o intuito de melhorar a qualidade das informações prestadas por meio dos 

relatórios das companhias para os usuários da informação, a Lei 6.385/76, deu competência à 

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para estabelecer normas sobre o Relatório da 

Administração. Por meio do Parecer de Orientação nº 15/1987, a CVM orienta as companhias 

abertas e respectivos auditores independentes sobre a elaboração e publicação das 

demonstrações financeiras, notas explicativas, relatório da administração e parecer de 

auditoria. 

De acordo com o Parecer de Orientação CVM nº 15/87, o Relatório da Administração 

deve conter as informações necessárias para que os usuários internos e externos das 

companhias conheçam a situação econômica, financeira, política e social, de forma que os 

itens sejam evidenciados de maneira clara, confiável e objetiva, capaz de atender às 

necessidades dos usuários.  

O IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) se manifesta sobre o 

assunto por meio da Norma e Procedimento de Contabilidade NPC nº 27, aprovada pela 

Deliberação CVM nº 488/2005. O item 9 da referida norma explicita que “muitas entidades 

apresentam, juntamente com as demonstrações contábeis básicas, um relatório da 

Administração descrevendo e explicando as características principais do desempenho 

financeiro da entidade e os principais riscos e incertezas que enfrenta” e traz o que o relatório 

deve contemplar. 

Com a adoção das normas internacionais de Contabilidade no Brasil, tem-se o 

Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis – o qual 

menciona em seu item 13 que “muitas entidades apresentam, fora das demonstrações 

contábeis, comentários da administração que descrevem e explicam as características 

principais do desempenho e da posição financeira e patrimonial da entidade e as principais 

incertezas às quais está sujeita”, elencando alguns pontos para análise em tal documento. 

De acordo com Iudícibuset al (2010), em nível internacional, a Comissão de 

Corporações Transnacionais da ONU (Organização das Nações Unidas), por meio do Grupo 

Intergovernamental de Especialistas em Padrões Internacionais de Contabilidade e de 

Relatório, estudou o assunto com profundidade e, em março de 1989, chegou a diversas 

conclusões a respeito, publicadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU. Segundo os 

autores, as conclusões e orientações desse estudo são de muito interesse por sua validade 

técnica e importância, podendo ajudar a orientar o Relatório da Administração de qualquer 

empresa. 
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Analisando-se os normativos, verifica-se evidente semelhança entre os itens adicionais 

preconizados pela NPC 27 e o constante no item 13 do CPC 26 (R1). Então, para efeitos da 

investigação proposta neste estudo, será considerado, apenas, o CPC 26 (R1).  

Faz-se necessário esclarecer desde já que o presente estudo se balizará em tais itens 

obrigatórios e recomendados, os quais constituem o instrumento de coleta de dados, que 

consta em seção adiante, onde se discorre sobre os aspectos metodológicos.  

 

2.2 Evidências Empíricas e Formulação das Hipóteses 

 

Muitos autores têm destacado em seus estudos os temas evidenciação e 

disclosurecontábil (AQUINO; SANTANA, 1992; GODOY; COSTA, 2007; MELO, PONTE; 

OLIVEIRA, 2007; BEUREN; KLANN 2008; ORO et al 2010; KLANN; BEUREN, 2011). 

Iudícibus (2010) cita que a evidenciação é um compromisso da Contabilidade com os usuários 

e com seus objetivos, quando se trata das informações quantitativas e qualitativas, de modo 

que sejam fornecidas aos usuários informações adequadas. Para Iudícibus e Marion (1999, p. 

53) a evidenciação tem como objetivo “fornecer informação estruturada de natureza 

econômica, financeira e, subsidiariamente, física, de produtividade e social, aos usuários 

internos e externos à entidade”. 

Boff, Beuren e Hein (2009) pesquisaram 16 empresas familiares de capital aberto no 

período de 1997 a 2006 a fim de verificar se elas evidenciaram, no Relatório da 

Administração, informações relacionadas aos recursos humanos e proteção do meio ambiente, 

recomendadas pelo Parecer de Orientação nº 15/87 da CVM. Concluíram que as empresas 

participantes da pesquisa não adaptaram as informações referentes a recursos humanos e 

proteção do meio ambiente no Relatório da Administração, conforme recomendado pelo 

Parecer de Orientação nº 15/87 da CVM. 

Igarashi, Silva e Oliveira (2009) analisaram os relatórios da administração das 10 

empresas com maior capital social, atuantes no ramo de alimentos, classificadas segundo a 

Bovespa. Concluíram que as companhias não têm publicado o Relatório da Administração de 

acordo com o que foi proposto pelo Parecer de Orientação nº 15/87 da CVM e que algumas 

companhias fazem marketing de seus atos, priorizando assuntos não obrigatórios em 

detrimento aos obrigatórios. 

Avelino, Matias e Borges (2012) estudaram 17 empresas brasileiras de capital aberto 

do setor de construção civil com o objetivo de identificar práticas gerenciais explícitas ou 

implícitas divulgadas no conteúdo de seus Relatórios da Administração, por meio da análise 

do atendimento aos itens recomendados pelo Parecer de Orientação nº 15/87 da CVM. 

Constataram que 60% das empresas atenderam pelo menos sete dos onze itens recomendados 

pelo citado parecer, que empresas maiores tendem a divulgar mais informações e que na 

medida em que a empresa se preocupa em divulgar informações acerca dos itens 

recomendados no Parecer CVM nº 15/87, mais elementos gerenciais podem ser percebidos 

e/ou inferidos por parte dos usuários externos à organização. 

Observa-se que os trabalhos mencionados preocuparam-se com a forma e conteúdo 

informacional do Relatório da Administração, alertando para a importância que tal divulgação 

tem para diferentes interesses dos usuários. Na sequência exploram-se estudos que buscaram 

encontrar fatores relacionados a um maior ou menor grau de evidenciação nos Relatórios da 

Administração. 

Gallon, Beuren e Hein (2007) detectaram relação entre o grau de evidenciação nos 

Relatórios da Administração e o nível de governança em que se encontram as empresas 

participantes do novo mercado e dos níveis diferenciados da Bovespa, em uma amostra de 55 

empresas. Os autores concluíram que as empresas participantes dos níveis 1, 2 e Novo 
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Mercado apresentam melhorias na prestação de informação ao mercado. A fim de investigar 

se tal situação se aplica às empresas analisadas neste estudo, apresenta-se a primeira hipótese: 

H1: o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e recomendados nos Relatórios da 

Administração das empresas brasileiras listadas na NYSE está relacionado ao nível de 

governança corporativa. 

Macagnan (2009, p. 48) afirma que o tamanho da empresa é uma das causas mais 

comuns nos estudos que objetivam explicar a extensão da evidenciação de informação. “São 

as grandes empresas que têm maior número de contratos, maior número de projetos, 

atividades produtivas e comerciais e que necessitam de mais financiamento. Essa realidade 

gera mais demanda informativa”. Desse modo, tem-se a segunda hipótese do estudo: 

H2: o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e recomendados nos Relatórios da 

Administração das empresas brasileiras listadas na NYSE está relacionado ao tamanho da 

empresa. 

Macagnan (2009, p. 48-49) afirma, ainda, que: 
 

Outra causa que pode explicar a extensão da evidenciação é o grau de 

endividamento da empresa: quanto maior é o seu endividamento, mais necessária é a 

redução da assimetria de informação entre os diretores e os acionistas e, por isso, 

maior será a extensão da evidenciação que justifique a dívida.  

 

Assim, apresenta-se a terceira hipótese: 

H3: o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e recomendados nos Relatórios da 

Administração das empresas brasileiras listadas na NYSE está relacionado ao endividamento. 

Por fim, Kos, Espejo e Raifur (2012) concluíram que o conteúdo informacional do 

Relatório da Administração é influenciado pelo desempenho da empresa, mensurado por meio 

de alguns indicadores de rentabilidade, inclusive. Tal estudo corrobora a afirmativa de 

Macagnan (2009, p. 48) quando esta diz que se estima que a rentabilidade seja outra causa 

explicativa da extensão de evidenciação de informação da empresa. “Teoricamente, uma 

baixa rentabilidade levaria os gestores a evidenciarem informações que dariam sentido aos 

resultados obtidos pela empresa”, afirma a autora. Então, tem-se a quarta e última hipótese: 

H4: o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e recomendados nos Relatórios da 

Administração das empresas brasileiras listadas na NYSE está relacionado à rentabilidade. 

Observa-se que as três primeiras hipóteses implicam uma relação positiva entre as 

variáveis analisadas, ou seja, que as empresas pertencentes a algum nível de governança 

corporativa tendem a evidenciar mais informações, assim como as empresas maiores e mais 

endividadas. Já a quarta e última hipótese implica uma relação negativa entre as variáveis, 

visto que se espera que as empresas com menor rentabilidade sejam aquelas que evidenciam 

mais informações.  

As hipóteses nulas, para cada uma das alternativas levantadas, seriam que a relação 

entre o grau de evidenciação e o nível de governança corporativa, tamanho da empresa, 

endividamento e rentabilidade, não é estatisticamente diferente de zero. 

Na sequência apresentam-se os procedimentos metodológicos que possibilitaram testar 

as hipóteses levantadas. 

 

3  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Classificação da pesquisa 

 

Esta pesquisa, quanto aos seus objetivos, classifica-se como descritiva, visto que são 

consideradas as informações presentes no Relatório da Administração das companhias 

selecionadas para fazer um checklist, a fim de identificar se as mesmas divulgaram os itens 
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obrigatórios e recomendados. Silva (2003, p. 65) aponta que “a pesquisa descritiva tem como 

objetivo descrever algumas características estabelecendo relações entre variáveis”.  

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa se caracteriza como predominantemente 

quantitativa, pois emprega técnicas estatísticas por meio das quais pretende-se demonstrar o 

grau de evidenciação de itens obrigatórios e recomendados nos Relatórios da Administração e 

sua relação com o nível de governança corporativa, tamanho da empresa, endividamento e 

rentabilidade. 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa é documental, pois foi conduzida com 

base nos Relatórios da Administração e Demonstrações Contábeis publicadas pelas empresas. 

Segundo Silva (2003, p. 61), “a pesquisa documental difere da pesquisa bibliográfica por 

utilizar material que ainda não recebeu tratamento analítico ou que pode ser reelaborado”.  

 

3.2. Coleta de dados 
 

Após uma visita ao portal eletrônico da NYSE no mês de maio de 2012, verificou-se 

que 26 empresas brasileiras estavam listadas nesta Bolsa.  

As empresas componentes da amostra dessa pesquisa estão apresentadas no Quadro1 e 

foram agrupadas de acordo com o setor de atuação, conforme dados disponíveis na 

BM&FBOVESPA. Tais empresas foram escolhidas para estudo partindo do pressuposto que 

atenderiam em maior grau a evidenciação de itens obrigatórios e recomendados em seus 

relatórios da administração devido ao fato de estarem listadas em mercado estrangeiro. 

Da amostra selecionada, a empresa Telecomunicações de São Paulo S/A – Telesp teve 

alteração do nome empresarial em 03/10/2011 para Telefônica Brasil, a companhia Brasil 

Telecom S/A teve alteração do nome empresarial em 27/02/2012 para Oi S/A e a Tam S/A, 

após fusão com a Lan Airlines S/A, teve alteração do nome empresarial para Latam Airlines 

Group S/A, conforme informações disponíveis em seus próprios relatórios anuais. 
 

Quadro 1 – Empresas brasileiras listadas na NYSE 
Empresa Setor de Atuação 

01 CosanLimited Açúcar e Álcool 

02 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP  Água e Saneamento 

03 Companhia Brasileira de Distribuição  Alimentos 

04 Banco Bradesco S/A  

Bancos 05 Banco Santander S/A 

06 Itaú Unibanco Holding S/A  

07 BRF Brasil Foods S/A  Carnes e Derivados 

08 Ambev – Companhia de Bebidas das Américas Cervejas e Refrigerantes 

09 Gafisa S/A  Construção Civil 

10 Centrais Elétricas Brasileiras S/A Eletrobrás  

Energia Elétrica 
11 Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG  

12 Companhia Paranaense de Energia – COPEL  

13 CPFL Energia S/A  

14 Petrobras Petróleo Brasileiro S/A  Exploração e/ou Refino 

15 Embraer S/A  Material Aeronáutico e Defesa 

16 Vale S/A  Minerais Metálicos 

17 Fibria Celulose S/A  Papel e Celulose 

18 Braskem S/A  Petroquímicos 

19 Companhia Siderúrgica Nacional  
Siderurgia 

20 Gerdau S/A  

21 Brasil Telecom S/A  
Telefonia Fixa 

22 Telefônica Brasil S/A 

23 TIM Participações S/A  
Telefonia Móvel 

24 Tele Norte Leste Participações S/A 
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25 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A  
Transporte Aéreo 

26 TAM S/A  

Fonte: NYSE e BM&FBOVESPA. 

 Selecionada a amostra, partiu-se para a coleta dos Relatórios da Administração de 

cada uma das companhias no ano de 2011. Esse período foi escolhido em virtude de ser o ano 

seguinte à adoção plena dos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis) e por ser o mais atual período disponível no momento desta 

pesquisa. Dos relatórios coletados o da CosanLimited tem uma particularidade: o exercício 

social da companhia é encerrado em 31 de março, sendo considerado o início do ano fiscal em 

1º de abril de 2011 e encerrado em 31 de março de 2012. 

De posse dos itens obrigatórios e recomendados constantes dos documentos 

anteriormente apresentados, elaborou-se o instrumento de coleta de dados, como demonstra o 

Quadro2. 

Por meio do instrumento de coleta de dados, foi feito um checklist nos Relatórios da 

Administração das empresas. Para aquelas que evidenciaram conteúdo sobre o item 

obrigatório ou recomendado, mesmo que de forma genérica, foi atribuída a nota “1” (um) e 

para as que não evidenciaram, foi atribuída nota “0” (zero).  

Para os itens do instrumento de coleta foi necessário verificar suas aplicabilidades por 

meio de uma investigação das Demonstrações Financeiras Padronizadas e Notas Explicativas 

e, partindo dessa investigação, constatou-se que apenas a SABESP efetivamente realizou 

aquisição de debêntures de emissão própria, tendo evidenciado no Relatório da 

Administração. As demais empresas não evidenciaram esta informação pela ausência de tal 

fato. Portanto, foi atribuída a nota “2” (não se aplica) para todas estas empresas que não 

realizaram aquisições de debêntures de emissão própria. Esse procedimento visa eliminar um 

viés que poderia prejudicar as análises.Das Demonstrações Contábeis Consolidadas foram 

coletados os demais valores para cálculo das variáveis da pesquisa, conforme descrito na 

sequência. 

 

Quadro 2 – Instrumento de coleta de dados 
Nome da Empresa: 

Grupo 1 - ITENS OBRIGATÓRIOS - LEI 6.404/76 Evidenciou Não evidenciou 

1. Aquisição de debêntures de emissão própria   

2. Política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, 

constantes de acordo com acionistas 

  

3. Negócios sociais e principais fatos administrativos ocorridos no exercício    

4. Relação dos investimentos em sociedades coligadas e/ou controladas 

evidenciando as modificações ocorridas durante o exercício  

  

Grupo 2 - ITENS RECOMENDADOS - PARECER DE ORIENTAÇÃO 

CVM nº 15/87 

Evidenciou Não evidenciou 

5. Descrição dos negócios, produtos e serviços   

6. Comentários sobre a conjuntura econômica geral   

7. Recursos Humanos   

8. Investimentos   

9. Pesquisa e Desenvolvimento   

10. Novos produtos e serviços   

11. Proteção ao meio ambiente   

12. Reformulação administrativa   

13. Direitos dos acionistas e dados do mercado   

14. Perspectivas e planos para exercício em curso e os futuros   

Grupo 3 - ITENS CONSTANTES DO CPC 26 (R1) Evidenciou Não evidenciou 

15. Principais fatores e influências que determinam o desempenho (alterações 

no ambiente, repostas às alterações e política de investimento) 

  

16. Fontes de financiamento    
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17. Relação pretendida entre passivo e patrimônio líquido   

18. Recursos da entidade não reconhecidos nas demonstrações contábeis   

Grupo 4 - ESTUDO DA ONU Evidenciou Não evidenciou 

19. Estratégia corporativa, mudanças de estratégia e resultados globais   

20. Compras e/ou vendas de ativos significativas e seus reflexos no resultado 

e na situação financeira 

  

21. Responsabilidade social   

22. Análise do segmento, por ramo de atividade (abrange informações 

internacionais ou por áreas geográficas) 

  

23. Resultados operacionais, inclusive quanto aos efeitos dos resultados dos 

seguimentos no desempenho global 

  

24. Situação de liquidez    

25. Avaliação dos ativos e o impacto de eventual defasagem por conta de 

efeitos inflacionários 

  

26. Efeitos das variações na taxa de câmbio em todos os aspectos da análise   

27. Demonstração-resumo dos itens mais relevantes das demonstrações 

contábeis e estatísticas-chave para o ano 

  

28. Informações sobre os diretores   

29. Análise da posição acionária   

Fonte: Elaborado a partir dos itens obrigatórios e recomendados para o Relatório da Administração. 

Motivado pelos estudos de Lanzana (2004), Gallon, Beuren e Hein (2007), Macagnan 

(2009) e Kos, Espejo e Raifur (2012), o presente trabalho investiga o grau de evidenciação 

dos itens obrigatórios e recomendados nos Relatórios da Administração das empresas 

brasileiras listadas na NYSE e fatores que podem relacionar-se a tal evidenciação.  

Desse modo, a variável utilizada para mensurar o grau de evidenciação é o índice de 

disclosure, cuja forma de cálculo é descrita na sequência. Já as variáveis que podem estar 

relacionadas ao índice de disclosure são:  

NGC = Nível de Governança Corporativa (dummy, 1 caso a empresa pertença a um dos níveis 

diferenciados de governança da BM&FBOVESPA – Nível 1, 2 ou Novo Mercado – e 0 caso 

ela não pertença a algum dos níveis); 

TAM = tamanho da empresa, medido pelo logaritmo natural do valor de seu Ativo Total; 

END = endividamento, medido pela relação entre o Capital de Terceiros e o Capital Total à 

Disposição da Empresa; 

REN = rentabilidade, medida pela relação entre o Lucro Líquido e o Patrimônio Líquido. 

 De posse das notas obtidas por meio do instrumento de coleta de dados, procedeu-se 

ao cálculo do índice de disclosure, de acordo com Malaquias (2008, p. 59), conforme a 

seguinte equação: 

𝐼𝐷 =  
𝑆

𝑇
 𝑋 100 

 
Em que: 

ID: Índice de Disclosure apresentado pela empresa em determinado período; 

S: score total para cada empresa (obtido através do instrumento de coleta de dados) 

T: total do número de itens aplicáveis, no caso 28 itens, exceto para a SABESP que usará 29 

itens. 

Após essa etapa, foi feita uma análise de correlação entre os índices de disclosure de 

cada empresa e as variáveis já mencionadas. Os resultados obtidos são descritos na seção 

seguinte. 

 

 

4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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 Inicialmente foram calculadas todas as variáveis utilizadas no estudo para a amostra 

selecionada. A Tabela 1 apresenta as variáveis da pesquisa e as estatísticas descritivas. 

 

 

Tabela 1 – Variáveis e Estatísticas Descritivas 

Empresa ID TAM  END REN NGC 

CosanLimited 96,43       22,2  57,23 23,12 0 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A Eletrobrás  96,43     163,1  52,68 4,87 1 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG  96,43       37,4  68,56 20,57 1 

BRF Brasil Foods S/A  92,86       29,9  52,94 9,67 1 

Petrobras Petróleo Brasileiro S/A 92,86     599,1  44,55 9,97 0 

Companhia de Saneamento Básico São Paulo – SABESP  89,66       25,2  58,18 11,60 1 

Banco Bradesco S/A  89,29     722,1  91,78 18,67 1 

Banco Santander S/A 89,29     399,9  80,49 9,94 1 

Itaú Unibanco Holding S/A  89,29     851,3  91,62 20,49 1 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL  89,29       19,1  36,88 9,75 1 

Embraer S/A  89,29       16,6  64,80 2,93 1 

Fibria Celulose S/A  89,29       27,9  47,80 -5,97 1 

Braskem S/A  89,29       37,4  73,36 -5,19 1 

Gerdau S/A  89,29       49,9  46,94 7,91 1 

Telefônica Brasil S/A - Telesp 85,71       65,5  33,84 10,07 0 

Ambev – Companhia de Bebidas das Américas 82,14       46,1  44,02 33,76 0 

Vale S/A  82,14     241,8  39,33 25,50 1 

TIM Participações S/A  82,14       23,4  44,72 9,89 1 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A  82,14       10,7  79,30 -34,07 1 

CPFL Energia S/A  78,57       27,4  68,80 18,50 1 

Companhia Siderúrgica Nacional  78,57       46,9  82,04 43,57 0 

Brasil Telecom S/A - OI S/A 78,57       31,7  66,56 9,50 0 

Tele Norte Leste Participações S/A 78,57       17,6  35,47 16,72 0 

Companhia Brasileira de Distribuição  71,43       33,8  70,11 7,13 1 

Gafisa S/A  71,43         9,5  71,10 -32,95 1 

TAM S/A  67,86       15,9  86,71 -12,31 0 

Média 85,32 137,4 61,15 8,99 - 

Mínimo 67,86 9,5 33,84 -34,07 - 

Máximo 96,43 851,3 91,78 43,57 - 

Desvio Padrão 7,85 235,0 17,89 17,15 - 

Notas: N = 26; ID: Índice de Disclosure em %; TAM: Tamanho (total do Ativo em R$ bilhões); END: 

Endividamento em %; REN: Rentabilidade em %; NGC: Nível de Governança Corporativa, sendo 1 pertencente 

a níveis diferenciados de Governança Corporativa (Nível 1, 2 ou Novo Mercado) e 0 não pertencente a níveis 

diferenciados de Governança Corporativa.         

Na Tabela 1, observa-se que o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e 

recomendados nos Relatórios da Administração das companhias brasileiras listadas na NYSE 

é, em média, de 85,32%, revelando um alto grau de evidenciação para as empresas da 

amostra. As empresas com maior grau de evidenciação foram: CosanLimited, Cemig e 

Eletrobrás (96,43%).  

Como característica predominante em comum para essas três empresas pode-se 

destacar que suas atividades são reguladas por órgãos específicos. No caso da CosanLimited a 
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companhia destacou em seu Relatório da Administração que, devido à importância estratégica 

para o Brasil, o etanol deixou de ser tratado como um produto agrícola e passou a ser tratado 

como um combustível. Com isso, a atividade do etanol passou a ser regulada pela ANP 

(Agência Nacional do Petróleo). A companhia evidenciou, ainda, os principaisimpactos 

causados em seus resultados com a adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, além 

de dar ênfase aos investimentos feitos para aquisição de novos ativos, e destacou as 

perspectivas para a geração de valor para todos os seus stakeholders.  

A Cemig e a Eletrobrás são reguladas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica). A Cemig é controlada pelo Governo de Minas Gerais e dentre as informações 

evidenciadas aos usuários em seu Relatório da Administração estão: suas práticas de 

sustentabilidade; a geração de riqueza agregada ao país; as incertezas das renovações de 

concessões, visto que estes poderão impactar nos resultados da companhia. A Eletrobrás, por 

sua vez, divulgou o Relatório da Administração destacando todas as informações obrigatórias 

e recomendadas pertinentes, trazendo essas informações de forma detalhada e objetiva, 

evidenciando as informações e os resultados de acordo com o seguimento do negócio. 

Por outro lado, dentre as empresas com índices mais baixos de evidenciação destacam-

se a Tam, com índice de disclosure de 67,86%, a Gafisa e a Companhia Brasileira de 

Distribuição, ambas com índice de disclosure de 71,43%. Algumas justificativas para o índice 

apresentado pela Tam seriam as mudanças sofridas internamente pela companhia a fim de 

modernizar a estrutura administrativa, além de ter sido um ano onde a companhia passou por 

um processo de fusão com a Lan Airlines S/A.  

A Gafisa, com índice de disclosure de 71,43%, elaborou o Relatório da Administração 

com informações sucintas, contrariando a hipótese de que empresas com baixa rentabilidade 

tendem a evidenciar mais informações e de forma transparente, já que apresentou resultado 

negativo, impactado por questões operacionais e mudanças estratégicas, segundo seus relatos.  

A Companhia Brasileira de Distribuição apresentou o Relatório da Administração 

dando ênfase aos resultados operacionais, além de apresentar resumos das informações mais 

relevantes das demonstrações contábeis, caracterizando o relatório como as notas explicativas. 

A respeito do tamanho das empresas analisadas, constata-se que o Ativo total médio 

corresponde a R$137,4 bilhões, sendo que da amostra selecionada, 77% das empresas têm 

Ativo total menor que a média da amostra, indicando um desvio padrão muito alto, já que tal 

valor varia de R$ 9,5 bilhões à R$ 851,3 bilhões. O Itaú Unibanco possui o maior Ativo total, 

enquanto a Gafisa é a menor empresa da amostra em termos de Ativo total.  

No que se refere ao endividamento verifica-se que 50% das empresas da amostra 

possuem um endividamento maior que a média das 26 empresas analisadas e, quanto à 

rentabilidade, 35% das empresas estão abaixo da média. Os números da Tabela 1 revelam 

empresas bastante endividadas, como os bancos Itaú e Bradesco e a companhia aérea Tam, e 

com baixa rentabilidade, inclusive apresentando negativo o retorno sobre o Patrimônio 

Líquido, como é o caso da Gol, Gafisa, Tam, Fibria e Braskem. 

Quanto ao nível de governança corporativa a pesquisa revelou que 30,8% das 

empresas não estão listadas em nenhum segmento diferenciado de governança corporativa da 

BM&FBovespa e que o restante (69,2%) está enquadrado em algum segmento (Nível 1, 2 ou 

Novo Mercado). 

A Tabela 2 mostra o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e recomendados para 

o Relatório da Administração das empresas, considerando-se o setor de atuação. Nota-se que 

todas as empresas da amostra evidenciaram os itens obrigatórios pela Lei 6.404/76 em seus 

Relatórios da Administração do ano de 2011. Na sequência, os itens mais evidenciados foram 

os recomendados pelo Parecer de Orientação CVM 15/87, os recomendados pelo Estudo da 

ONU e os itens recomendados pelo CPC 26 (R1), nessa ordem.  
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Tabela 2 – Frequência dos itens analisados pelo instrumento de coleta de dados 

 

Apesar do alto grau de evidenciação nos Relatórios da Administração das empresas 

estudadas, foi possível observar que dos 25 itens recomendados, presentes no instrumento de 

coleta de dados, 48% deixaram de ser evidenciados em algum momento. 

Para avaliar o relacionamento entre as variáveis do estudo, procedeu-se à análise de 

correlação de Spearman, já que o teste de Kolmogorov-Smirnov apontou que a distribuição 

das variáveis não é normal. A matriz de correlação é apresentada na Tabela 3.Nessas análises 

foi usado o logaritmo natural do Ativo total, o que permite uma linearização desta variável, 

em virtude do alto desvio padrão.  

 

Tabela 3 – Matriz de Correlação 

Variáveis ID NGC TAM END REN 

ID Coeficiente de Correlação 1 

    

 

Sig.  

     NGC Coeficiente de Correlação 0,244 1 

   

 

Sig.  0,231 

    TAM Coeficiente de Correlação 0,340 0,011 1 

  

 

Sig.  0,089 0,957 

   END Coeficiente de Correlação -0,170 0,222 0,040 1 

 

 

Sig. 0,406 0,275 0,846 

  REN Coeficiente de Correlação 0,157 -0,311 0,479* -0,149 1 

  Sig.  0,444 0,122 0,013 0,468   

Notas: N = 26; * a correlação é significante ao nível de 0,05. 

 

Na amostra selecionada não há indícios de que o nível de governança corporativa tem 

relação com o grau de evidenciação. Esses resultados opõem-se aos encontrados por Gallon, 

Setor de Atuação Itens Obrigatórios Parecer CVM 15/87 Itens do CPC 26 Estudo da ONU

Açúcar 100% 100% 75% 100%

Água 100% 100% 50% 90,9%

Alimentos 100% 100% 75% 36%

Bancos 100% 100% 66,7% 84,9%

Carnes 100% 100% 75% 90,9%

Cerveja 100% 100% 25% 81,8%

Construção Civil 100% 100% 25% 54,6%

Energia 100% 95% 68,8% 90,9%

Exploração e/ou Refino 100% 100% 50% 100%

Aeronáutico 100% 100% 75% 81,8%

Minerais 100% 100% 50% 72,7%

Papel 100% 100% 25% 100%

Petroquímicos 100% 100% 50% 90,9%

Siderurgia 100% 100% 50% 77,3%

Telefonia Fixa 100% 95% 25% 86,4%

Telefonia Móvel 100% 95% 25% 81,8%

Transporte Aéreo 100% 95% 50% 59,1%

Média 100% 99% 51% 81%
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Beuren, e Hein (2007) e também os argumentos apresentados por Lanzana (2004), quando 

afirmou que o segmento de governança corporativa explicaria decisões de disclosure.  

Ao verificar se o grau de evidenciação está relacionado a fatores como tamanho da 

empresa e endividamento, com base na amostra selecionada para o estudo, observa-se que os 

resultados alcançados não estão de acordo com os encontrados por Macagnan (2009), quando 

esta afirmou em seu estudo que empresas maiores e mais endividadas tendem a evidenciar 

mais informações. Também não há indicativos de que o grau de evidenciação esteja 

relacionado à rentabilidade na amostra pesquisada, contrariando os estudos de Macagnan 

(2009) e também de Kos, Espejo e Raifur (2012), quando estes concluíram que o conteúdo 

informacional do Relatório da Administração é influenciado pelo desempenho da empresa, 

mensurado por meio de indicadores de rentabilidade. 

Assim, não há indícios para a rejeição das hipóteses nulas relacionadas a cada hipótese 

alternativa levantada, tendo em vista que não há correlação estatisticamente significativa entre 

o índice de disclosuree o nível de governança corporativa, o tamanho, o endividamento e a 

rentabilidade nas empresas da amostra.  

Quando analisadas as correlações de todas as variáveis, nota-se que tamanho e 

rentabilidade apresentam correlação positiva e estatisticamente significativa, ou seja, para a 

amostra selecionada, empresas maiores são mais rentáveis e vice-versa. Por outro lado, 

analisando-se a correlação entre: o índice de disclosure e o endividamento; o nível de 

governança corporativa e a rentabilidade; o endividamento e a rentabilidade, encontra-se 

correlação negativa. Assim, nesta amostra, empresas mais endividadas apresentam menores 

índices de disclosure, e empresas que não pertencem a nenhum nível de governança 

corporativa e mais endividadas são menos rentáveis. 

Finalmente, constata-se que o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e 

recomendados nos Relatórios da Administração das empresas brasileiras listadas na NYSE 

não está relacionado às variáveis selecionadas para estudo. Porém, tais resultados precisam 

ser considerados com cautela, visto que a amostra é limitada, o que não permite 

generalizações. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa buscou identificar qual o grau de evidenciação dos itens obrigatórios e 

recomendados nos Relatório da Administração das companhias brasileiras listadas na NYSE e 

se o grau de evidenciação está relacionado a fatores como nível de governança corporativa, 

tamanho da empresa, endividamento e rentabilidade. Constatou-se que esses fatores não 

tiveram influência estatisticamente significante sobre o índice de disclosure e que o alto grau 

de evidenciação poderia ser justificado devido ao fato das empresas estarem listadas em 

mercado estrangeiro e este exigir uma maior evidenciação nos relatórios. 

Por meio da leitura do Relatório da Administração foi possível perceber que, apesar do 

cenário externo desfavorável, as companhias demonstraram uma visão otimista, deixando 

claras as expectativas futuras para melhorar o desempenho.  

Notou-se que algumas companhias têm investido em divulgações por meio virtual, 

onde as informações são separadas de forma específica para cada tipo de usuário, 

evidenciando, muitas vezes, a política de gestão de riscos, os controles internos e destacando, 

principalmente, os prêmios recebidos, normalmente fruto da política de sustentabilidade, além 

da evidenciação do Balanço Social.  

Foi observado, também, que as companhias com regulação específica, como as do 

setor de energia elétrica, tendem a evidenciar de forma mais detalhada determinados fatos 

ocorridos no período, deixando claro, principalmente, as incertezas sobre a renovação dos 
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contratos, o planejamento estratégico e até mesmo a inadimplência dos usuários dos serviços 

prestados. 

Espera-se que essa pesquisa contribua com os estudos acerca do Relatório da 

Administração, visto a grande importância dada ao assunto nos últimos anos e o fato de os 

usuários estarem buscando cada vez mais informações relacionadas à situação patrimonial, 

financeira e social da empresa, de forma que estas sejam evidenciadas e disponibilizadas de 

maneira mais clara e objetiva. 

Sugere-se como pesquisas futuras, verificar o grau de evidenciação do Relatório da 

Administração das empresas brasileiras, independente do setor de atuação, na percepção de 

diferentes usuários das informações, como gestores, profissionais da área contábil e 

estudantes universitários. 
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