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Resumo: A divulgação ambiental tem sido disseminada pelo mundo desde 1990, de forma 
voluntária ou obrigatória, tendo como principais ferramentas utilizadas para difundir, os 
relatórios de sustentabilidades e a internet. No Brasil, a divulgação é do tipo voluntária, 
seguindo principalmente as orientações da Global Reporting Initiative (GRI) através de 
diretrizes baseadas em princípios. No entanto, tratando-se de publicações voluntárias, nem 
todos os indicadores são evidenciados com o mesmo nível de transparência e qualidade. 
Neste sentido, o presente artigo teve como objetivo examinar, através de demonstrações 
contábeis e relatórios ambientais, a qualidade das informações ambientais divulgadas por 
empresas do setor de energia elétrica brasileira pertencente a dois segmentos de listagem 
da BM&FBOVESPA, que são Novo Mercado (NM) e Tradicional Bovespa (TB). Trata-se de 
uma pesquisa descritiva com natureza qualitativa. A investigação utilizou-se de uma mostra 
formada por 06 empresas do setor elétrico brasileiro e a coleta de dados foi realizada com 
análise documental e de conteúdo no período de 2014-2015. Os resultados apontam que os 
dois segmentos tem o grau de acurácia médio. As empresas pertencentes ao Novo Mercado 
que possuem maiores práticas de governança corporativa estão divulgando em seus 
relatórios de sustentabilidade mais informações acerca dos indicadores de desempenho 
econômico em relação ao Tradicional Bovespa. Porém, por não obterem acurácia em muitas 
das informações divulgadas relacionadas aos subindicadores analisados, ficaram 
equiparadas com a Bolsa Tradicional. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A economia mundial é bastante complexa e a utilização dos recursos naturais de 

forma não sustentável afeta o seu desenvolvimento. E para tentar diminuir o impacto 
ambiental deve-se procurar um ponto de equilíbrio entre os elementos socioambientais e 
econômicos, que são as dimensões do desenvolvimento sustentável. 

Com a crescente preocupação com o meio ambiente as empresas foram 
impulsionadas a divulgarem em seus relatórios anuais, além dos seus relatórios obrigatórios 
que são as Demonstrações do Resultado do Exercício (D.R.E), Demonstração do valor 
adicionado (DVA), Balanço Patrimonial (BP), Notas Explicativas (N.E) denominadas de 
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs), informações de caráter socioambiental, 
ou seja, Relatório de sustentabilidade.  
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Através dessas informações, os usuários (acionistas, sociedade, governo, 
Stakeholders, entre outros), veem o posicionamento das organizações a respeito da 
preservação do meio ambiente. A evidenciação ambiental, portanto, é utilizada como uma 
ferramenta de prestação de contas com os usuários da informação. 

Rosa et al. (2011) afirmam que existe grande movimentação de caráter social e 
também científica para que se promova a avaliação das informações ambientais, ou seja, 
alavancar a avaliação nas evidenciações ambientais. Buscando assim, um equilíbrio entre 
os elementos econômico, social e ambiental, que compõem as dimensões do 
desenvolvimento sustentável. 

Lodi (2000) declara que empresas que adotam melhores práticas estão mais aptas a 
assegurar a fidelização dos seus clientes, atrair novos, adquirir financiamentos externos 
inclusive negócios internacionais. 

No Brasil no ano de 2005 foi lançado o índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
que é “uma ferramenta utilizada para análise comparativa da performance das empresas 
listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em 
eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa” 
BM&FBOVESPA (2017). 

Esse índice destaca as empresas que estão comprometidas com a gestão da 
sustentabilidade, funcionando como um guia para os investidores que querem fazer parte de 
carteira de ações com empresas que apresentam rentabilidade e geram dividendos, mas 
que também inseridas com práticas de aspectos socioambientais e governança corporativa. 

As empresas na busca de uma melhor relação com seus clientes procuram se 
adequarem com as novas exigências do mundo moderno e para tentar cumprir essas 
exigências é necessário que elas tenham uma boa governança corporativa. Esse termo, 
Governança Corporativa, “tem sido sinônimo de transparência, ética, de relacionamento com 
investidores e capacidade de reagir à competitividade do mercado promovendo a 
perenidade da organização” (BOSQUETTI, 2014, p.3). 

Diante do atual cenário econômico a BM&FBOVESPA lançou vários segmentos 
especiais que foram preparados com a finalidade de proporcionar um ambiente de 
negociação que incentivasse, simultaneamente, o interesse dos investidores e a valorização 
das empresas de capital aberto. Entre esses segmentos está o Novo Mercado (NM) lançado 
no ano 2000, destinado às empresas que têm o compromisso de práticas de governança 
corporativas adicionais às exigidas pela legislação em vigor. Esta iniciativa é vista como 
uma forte ferramenta para que o mercado de capitais se torne, cada vez mais, financiador 
do crescimento econômico do país. 

Acredita-se que empresas que utilizam boas práticas de governança corporativa e 
divulgam estratégias de caráter sustentável para os usuários da informação, obterão 
melhores desempenhos e, consequentemente, uma posição de destaque em um mercado 
cada vez mais consciente com a preservação da natureza em relação àquelas que não as 
adotam. 

Dentro deste contexto, e com o objetivo de contribuir com estudos sobre a 
divulgação ambiental, a presente pesquisa visa responder a seguinte questão problema: 
qual o nível de qualidade das informações ambientais divulgadas pelas empresas do 
setor de energia elétrica brasileira listadas na BM&FBOVESPA integrantes do Novo 
Mercado e do Mercado Tradicional? Observa-se que qualidade, fundamenta-se no nível 
de acurácia definido com base no padrão GRI. 

O estudo tem como objetivo verificar de forma empírica o nível de qualidade das 
informações socioambientais divulgadas nos relatórios de sustentabilidade das empresas 
brasileiras do setor de energia elétrica integrantes do Novo Mercado e do Mercado 
Tradicional da BM&FBOVESPA. Para o alcance do objetivo geral as seguintes metas foram 
definidas: coletar as informações ambientais disponibilizadas nos Relatórios de 
Sustentabilidade e nas Demonstrações Financeiras Padronizadas das empresas 
selecionadas; analisar o conteúdo das informações ambientais sob a perspectiva dos 
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indicadores quantitativos econômicos da GRI; quantificar a qualidade da evidenciação 
ambiental das empresas selecionadas através da construção do índice de acurácia; 
comparar o índice de acurácia das empresas integrantes do Novo Mercado e do Mercado 
Tradicional da BM&FBOVESPA. 

A justificativa para a realização desta pesquisa foi baseada no aumento da demanda 
por informações sobre a atuação das empresas relacionadas ao meio ambiente por seus 
usuários. Este estudo pretende dar uma contribuição teórica sobre a temática qualidade da 
evidenciação ambiental do ponto de vista de indicadores de acurácia, calculados com base 
nos subindicadores econômicos trazidos pelo o IP GRI. Bem como irá verificar 
empiricamente, se empresas com maiores exigências de normas de governança corporativa 
também se materializa em melhor qualidade da evidenciação ambiental. 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 QUALIDADE DA EVIDENCIAÇÃO AMBIENTAL BASEADO NO PADRÃO GRI 

 
De acordo com Rosa et al. (2014) a evidenciação ambiental pode ser definida como 

um conjunto de recursos que são utilizados por diferentes entidades para mostrar aos seus 
stakeholders suas práticas relacionadas ao meio ambiente e, consequentemente, servindo 
de ferramenta para a tomada de decisões aos interessados nessas informações. 

A evidenciação ambiental engloba dimensões sociais e econômicas. Ela não está 
atrelada somente, por exemplo, a quantidade excessiva de emissões de gases poluentes ao 
meio ambiente que prejudica a saúde da população, mas também engloba as multas que 
resulta uma imagem negativa para a empresa, o que pode ocasioná-las sérias implicações 
econômicas (BUHR; FREEDMAN, 2001). 

Said, Omar e Abdullah (2013) afirmam que é através da divulgação ambiental que é 
revelado se as atividades das organizações possuem impacto sobre o meio ambiente. 
Dentro dessa visão estão incluídas a execução das leis ambientais, regulamentos e 
políticas, a proteção e a conservação do meio ambiente e os recursos naturais, e outros 
fatores. Quanto maior a participação da organização em atividades relacionadas a questões 
ambientais, maior será a sua divulgação de suas atividades em prol do meio ambiente. 

No Brasil a divulgação de informações ambientais através dos relatórios de 
sustentabilidade apresenta discrepâncias entre elas. Algumas empresas contêm relatórios 
de alto nível de qualidade contemplando em seus relatórios anuais quais práticas 
socioambientais e econômicas foram adotadas, enquanto outras, ainda estão se adaptando 
ao novo cenário econômico e aderindo de forma gradativa ao uso de publicações. E existem 
aquelas empresas que não produzem relatório de sustentabilidade, mas que 
esporadicamente divulgam informações ambientais, com outras formas de divulgação.  

A evidenciação ambiental como declara Nossa (2002) pode ser realizada de forma 
obrigatória, quando é exigido por leis e regulamentos, ou voluntária, quando as empresas 
evidenciam de forma espontânea com base em diretrizes e orientações. A forma voluntária 
de divulgação como define Dantas et al. (2005) são procedimentos auto indutivo de 
divulgação que se percebe quando as dinâmicas entre as entidades e os acionistas forçam 
as empresas a publicar as informações. 

No Brasil mesmo não existindo uma lei ou norma específica que obrigue as 
empresas a evidenciarem informações ambientais, muitas delas fazem voluntariamente. 
Dentre as iniciativas existentes de implantação de parâmetros para a elaboração de balanço 
social e de relatório socioambiental, destaca-se o padrão Global Reporting Initiative (GRI). 
Esse padrão é utilizado de forma significativa em todo o mundo, atribuindo materialidade e 
comparabilidade aos relatórios de sustentabilidade, ele se destaca por apresentar 
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referenciais para a produção e aperfeiçoamento dos relatos (CASTILHO; VASCONCELOS, 
2016). 

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização internacional sem fins 
lucrativos, sua criação se deu no final dos anos 90 através de uma ação entre a Coalizition 
for Environmentally Responsible (CERES) e do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA). Tendo como finalidade ajudar na melhoria da qualidade dos relatórios 
de sustentabilidade emitidos pelas empresas e incentivar a adoção voluntária de indicadores 
com maior qualidade, rigor e aplicação global para transformar a partir disso uma prática 
mais harmonizada internacionalmente.  

Nesse sentido, a GRI recomenda que os indicadores sejam evidenciados de modo 
geral ou específico, devendo refletir a postura de responsabilidade social e ambiental da 
empresa. Esses relatórios requerem a elaboração com base nos princípios da 
transparência, abrangência, relevância, verificabilidade, neutralidade, exatidão, objetividade, 
facilidade de compreensão, dentre outros (GRI, 2006). 

A GRI é definida por CEBDS (2017) como uma organização internacional e 
independente que auxilia as empresas e outras instituições a similar e transmitir o impacto 
dos negócios em questões críticas relacionadas à sustentabilidade. 

As diretrizes para relato de sustentabilidade do padrão GRI oferecem princípios, 
conteúdos e um manual de implementação para que diferentes organizações consigam 
elaborar os seus relatórios. Elas são compostas de 2 partes: Princípios para Relato e 
Conteúdos Padrão que compreende os princípios, conteúdos e critérios a serem utilizados 
para a elaboração do relatório e o Manual de Implementação. Esses princípios são 
essenciais para garantir a transparência no processo de relato de sustentabilidade. (GRI, 
2013). 

De acordo com Lucena e Travassos (2009) o relatório proposto pela GRI é voltado 
para proporcionar novos conceitos e práticas que impulsionam o surgimento de novas 
lideranças e estimulando aos administradores para que haja uma transição para um novo 
modelo de desenvolvimento da empresa. O relatório de sustentabilidade baseado no padrão 
GRI deve medir, divulgar e prestar contas às partes interessadas sobre o desempenho das 
organizações, para se atingir o objetivo de um desenvolvimento sustentável. 

Uma condição importante a ser observada em relação aos relatórios de 
sustentabilidade divulgados pelas empresas é saber se eles apresentam acurácia. Mikhail e 
Ackermann (1976, p. 64) definem acurácia “como sendo o grau de proximidade de uma 
estimativa com seu parâmetro (ou valor verdadeiro)”. 

Assim afirma Bem (2005), que as empresas devem divulgar suas ações aos usuários 
da informação com transparência em prol do benefício de todos. Acrescenta ainda que o 
profissional contábil terá que disponibilizar para os seus acionistas e futuros investidores 
informações além daquelas obrigatórias adaptando-se a nova realidade do mercado. Porém, 
as informações evidenciadas devem ser apresentadas de maneira acurada, atendendo às 
expectativas de todas as partes interessadas. 

 
 

2.2 NÍVEIS DE GOVERNANÇA DA BM&FBOVESPA 

 
A globalização estreitou as relações econômicas, financeiras e comerciais entre os 

países e o mercado de ações ganhou impulso no ambiente financeiro internacional. O Brasil 
e outros países em desenvolvimento seguiram esse movimento e abriram suas economias 
para o mercado acionário para conseguir investidores internacionais. Desse modo, quanto 
mais próspero foi uma economia, mais próspero será o seu mercado de capitais.  

Os acionistas perceberam que era preciso criar novas regras que os defendessem 
dos excessos da diretoria executiva das organizações, fraudes e erros de estratégias, e foi a 
partir dessa percepção que surgiu nos EUA na década de 90 a Governança Corporativa. A 
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intenção era criar de forma eficiente procedimentos com a finalidade de garantir que o 
comportamento da diretoria executiva estivesse sempre nivelado com os interesses dos 
acionistas, tentando superar o chamado “conflito de agência”, decorrente da separação 
entre a propriedade e a gestão empresarial (IBGC, 2017)  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG) é a principal referência do 
Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de Governança Corporativa, atuando 
desde 1995. O IBCG assim define Governança Corporativa:  

 
Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de 
governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações 
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 
valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 
longevidade e o bem comum.  

 
A BM&FBOVESPA no ano 2000 em busca de incentivar investidores e valorizar as 

empresas listadas, apoiou a aplicação de práticas de Governança Corporativa e lançou 
segmentos especiais de listagem sendo eles: Nível 1, Nível 2, Novo Mercado, Bovespa Mais 
e o Bovespa Mais Nível 2. Esses novos segmentos foram formados devido à necessidade 
de adequação a diferentes perfis de empresas, onde elas prezam por severas normas de 
governança corporativa. Esses segmentos especiais seguem rígidas regras de governança 
corporativa melhorando a avaliação das empresas que queiram participar de forma 
voluntária, a um dos segmentos especiais. A classificação entre as companhias de Nível 1, 
Nível 2, Novo Mercado, Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível 2 se dá pelo grau de 
compromisso que as organizações assumem com a transparência na governança 
corporativa. 

Companhias listadas no Nível 1 concedem aos seus investidores melhorias nas 
práticas de governança em relação à transparência, facilitando o acompanhamento do 
desempenho da empresa. Em outras palavras, as empresas adotam práticas que favorecem 
a transparência e o acesso às informações pelos investidores.  

Segundo a Bolsa de valores, as principais exigências do nível 1 são: divulgação das 
informações além das exigidas por lei; as empresas devem manter 25% das ações em 
circulação no mercado; Informações adicionais nas Informações Trimestrais (ITR’s); 
Informações adicionais nas (DFP’s) como divulgação das demonstrações do fluxo de caixa e 
do consolidado, listando em fluxos de operação, financiamentos e investimentos referentes 
ao exercício encerrado; divulgação mensal das negociações de emissão da companhia 
(BM&FBOVESPA, 2016). 

O segmento Nível 2 segue critérios mais rígidos que o Nível 1 onde as empresas se 
comprometem a realizar as regras que são aplicadas no Nível 1 adicionada de um conjunto 
mais amplo de práticas de governança relacionadas aos direitos dos acionistas minoritários. 
Nesse segmento os investidores têm o direito de manter ações preferenciais (PN). Se a 
empresa passar por situações críticas, os acionistas terão direito de voto com as ações 
preferenciais, isso no caso de as decisões dependerem de aprovação na assembleia de 
acionistas. Entre as exigências que têm que ser cumpridas da Bovespa são relacionadas as 
demonstrações financeiras que devem estar de acordo com os padrões internacionais IFRS 
ou US GAAP; a composição do conselho de administração tem que ser de no mínimo 5 
membros, dos quais pelo menos 20% devem ser independentes com mandato unificado de 
até 2 anos; reunião pública anual (BM&FBOVESPA, 2016). 

No ano 2000 foi lançado o Novo Mercado com padrão de governança corporativa 
altamente diferenciada. O Novo Mercado criou um novo estágio no mercado de capitais 
brasileiro, em que o setor privado ocupou a liderança no processo de promover reformas 
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(CARVALHO, 2007). As empresas listadas no Novo Mercado têm maiores requisitos de 
governança, evidenciação e transparência. Sendo assim, espera-se que haja uma maior 
qualidade de informações ambientais. 

A principal inovação do Novo Mercado é a exigência que o Capital Social da 
empresa seja composto somente por ações ordinárias, ou seja, ações com direito de voto. 
Outras regras englobam esse segmento, entre elas destacam: No caso de venda do 
controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo mesmo preço; O conselho 
de administração deve ser composto por pelo menos cinco membros, sendo 20% dos 
conselheiros independentes, com mandato máximo de dois anos; A empresa também se 
compromete a manter, no mínimo, 25% das ações em circulação; Divulgação de dados 
financeiros mais completos, incluindo relatórios trimestrais com demonstração de fluxo de 
caixa e relatórios consolidados revisados por um auditor independente; Necessária 
divulgação mensal das negociações com valores mobiliários da empresa pelos diretores, 
executivos e acionistas controladores (BM&FBOVESPA, 2016). 

Em 2005 a Bovespa criou o Bovespa Mais esse segmento segue os mesmos 
princípios do Novo Mercado. Porém são indicados a empresas que manifestam interesse 
em ingressar no mercado de capitais de forma gradativa. Ele possibilita a realização de 
captações menores que do Novo Mercado, e são isentas da taxa de análise para listagem 
de emissores e recebem desconto regressivo na anuidade, sendo 100% no primeiro ano 
(BM&BOVESPA, 2014a). 

Outro segmento especial foi criado em 2014 denominado Bovespa Mais Nível 2 é 
semelhante ao Bovespa Mais no entanto as organizações têm direito de manter ações 
preferenciais (BM&FBOVESPA, 2014b).  

Andrade e Rossetti (2009, p. 440) afirmam que “o ponto chave exigido para listagem 
das empresas nesses segmentos diferenciados é a maior proteção e, como decorrência 
esperada, a maior presença do investidor minoritário no mercado”. 

Compreende-se assim que a Governança Corporativa tem por finalidade 
proporcionar melhorias no desempenho das organizações por meio de um desenvolvimento 
econômico e sustentável. E que se a organização possui um modelo de alta qualidade de 
Governança corporativa tende a elevar o seu valor de mercado, além de evitar fraudes e 
abuso por parte dos altos executivos. 

 

 

2.3 ESTUDOS ANTERIORES 

 
A produção científica relacionada à evidenciação e qualidade das informações tem 

sido recorrente nos últimos anos. O estudo realizado por Epstein (1996), elaborada no 
Canadá pelo o International Institute for Sustainable Development (IISDF) constatou-se que 
a legislação está obrigando as entidades a divulgarem questões ambientais e que houve um 
aumento na publicação dos relatórios ambientais.  

Garcia et al. (2015) examinaram a qualidade das informações socioambientais 
reportadas nos relatórios contábeis e relatórios de sustentabilidade divulgadas por empresas 
do setor de energia do Brasil no ano 2011, com os parâmetros GRI 3. Os resultados foram 
que o grau das empresas é médio ou baixo e que as empresas apresentam falhas para a 
elaboração dos dados econômicos em seus relatórios de sustentabilidade.  

Kumar et al. (2015) compararam 36 empresas de 10 distintos setores na Índia e 
revelou que as empresas que não eram do setor da indústria têm uma divulgação ambiental 
menor do que as industriais. Outro achado constatado pelos autores foi ao examinar 
aspectos econômicos, sociais e ambientais dos relatórios de sustentabilidade identificaram 
que não existiam diferenças significativas entre as empresas selecionadas, e concluíram a 
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pesquisa destacando que o nível de divulgação ambiental na Índia está relativamente 
adequado. 

Oliveira et al. (2014) investigaram o nível de adesão e o volume de publicações dos 
relatórios de sustentabilidade das empresas brasileiras conforme as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI) entre 2000 e 2008. Os resultados mostraram que o número de 
organizações que publicaram relatórios socioambientais até 2008 ainda era reduzido. 
Contudo, verificou-se uma crescente adesão, demonstrada pelo número de publicações, em 
especial na Europa. As empresas brasileiras responderam por metade do volume de 
publicações em 2008 na América Latina e o setor de energia liderou esse processo no país 
com 35% da amostra. 

Castilho e Vasconcelos (2016) verificaram as diretrizes GRI e o perfil histórico de 
publicação de relatórios de sustentabilidade no Brasil e no mundo. O resultado foi que houve 
um crescimento continuado de publicação de Relatórios de Sustentabilidade durante o 
período analisado e que nos últimos três anos houve uma estabilização do número de 
relatórios divulgados. 

Rover et al. (2012) buscaram identificar quais os fatores que levavam as empresas 
brasileiras de alto poder de poluição a divulgar de forma voluntária informações ambientais. 
Analisaram as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) e os Relatórios de 
Sustentabilidade (RS) dos anos de 2005 a 2007 das empresas abertas com ações listadas 
na Bovespa. As empresas selecionadas são pertencentes a setores de alto impacto 
ambiental, que englobam entre eles a extração e tratamento de minerais; metalúrgico; 
químico; papel e celulose; indústria de couros e peles; transporte, terminais, depósitos e 
comércio (de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos). 

Para explicar a evidenciação ambiental divulgada das empresas, utilizaram sete 
hipóteses testadas a partir de instrumentos de análise estatística. Essas hipóteses estão 
relacionadas a fatores individuais das empresas, como o tamanho da empresa, 
rentabilidade, endividamento, empresa de auditoria, sustentabilidade, internacionalização e 
publicação do RS. Das 6.182 sentenças ambientais, 73% delas estavam nos relatórios de 
sustentabilidade e os 27% restantes nas Demonstrações Financeiras Padronizadas. Através 
da análise de regressão em painel constataram que o tamanho da empresa, empresa de 
auditoria, sustentabilidade e publicação do RS são relevantes a um nível de significância de 
5% para a explicação da divulgação voluntária de informações ambientais. Concluíram que 
a pesquisa corrobora a teoria positiva da contabilidade, e parcialmente a teoria da 
legitimidade.  

 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A metodologia de pesquisa como define Gil (2006) é o caminho para se chegar ao 

fim, Salomon (1977, p.136) ainda enfatiza que a pesquisa está associada à atividade 
científica, que se concretiza no trabalho científico. [...] “trabalho científico passa a designar a 
concreção da atividade científica, ou seja, a investigação e o tratamento por escrito de 
questões abordadas metodologicamente”. 

O presente estudo é uma pesquisa descritiva e documental, segundo critérios 
utilizados por Gil (2006) que classifica como sendo descritiva, os estudos que tem como 
objetivo “observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos sem que haja 
influência do pesquisador sobre ele”. 

Para o cumprimento dos objetivos torna-se necessária a busca e a análise de 
documentos econômicos e financeiros obrigatórios da empresa e os seus relatórios de 
sustentabilidade que compõem a amostra, caracterizando essa pesquisa como documental, 
Martins e Theóphilo (2009, p. 55), “[...] característica dos estudos que utilizam documentos 
como fonte de dados, informações e evidências”.  
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O recurso utilizado como instrumento de coleta de dados foram as Demonstrações 
do Resultado do Exercício (D.R.E), Demonstração do valor adicionado (DVA), Balanço 
Patrimonial (BP), Notas Explicativas (N.E) e Relatório de sustentabilidade (RS). 

Para a realização da pesquisa recorreu-se aos sites da BM&FBOVESPA e GRI, para 
identificar as empresas que se enquadrassem na amostra do estudo.  

A amostra do estudo consiste em empresas brasileiras do setor de energia elétrica, 
de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA, pertencentes e não pertencentes ao novo 
mercado, que integram carteira do ISE e que utilizam as diretrizes da GRI 3.1 ou 4. Para 
chegar a esse resultado foi necessário recorrer aos sites da BM&FBOVESPA, GRI e ISE. A 
análise de conteúdo foi realizada por meio eletrônico, via internet, no próprio site das 
empresas.  

O tipo de análise em questão se deu através do método qualitativo, pois se vale de 
análise de conteúdo das informações coletadas. “[...] os procedimentos analíticos são 
principalmente de natureza qualitativa”. Outra característica da análise qualitativa é definida 
por (GODOY, 1995), “envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 
procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 
participantes da situação em estudo”.  

Inicialmente foram escolhidas empresas do setor de energia entre o período de 2012 
a 2016 que totalizaram 61 empresas. Destas, foram selecionadas as empresas que 
adotaram o padrão GRI 3.1 ou 4.0 e tivessem as suas DFPs e os relatórios de 
sustentabilidade disponíveis para consulta e que pertencessem a 02 distintos segmentos (01 
especial e outro tradicional) para posterior comparabilidade do nível de qualidade da 
divulgação de informações ambientais. 

Dessa triagem resultaram 06 empresas brasileiras de utilidade pública no setor de 
energia elétrica, que utilizam padrões GRI 3.1 ou 4.0 e fazem parte de 02 segmentos 
distintos, o Novo Mercado e Tradicional Bovespa, compreendendo os períodos de 2014 e 
2015, descritas no quadro 1. 

 

Quadro 1. Empresas selecionadas. 

 Empresas Setor Segmento 

1 CPFL ENERGIAS S.A Energia Novo mercado 

2 EDP ENERGIAS DO BRASIL. Energia Novo mercado 

3 LIGHT S.A Energia Novo mercado 

4 COELBA Energia Tradicional 
Bovespa 

5 CELPE Energia Tradicional 
Bovespa 

6 CEMIG DISTRIBUIDORA Energia Tradicional 
Bovespa 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a análise foram utilizados indicadores do tipo quantitativo que são os 
indicadores de aspectos econômicos, conforme quadro 2 (p. 9) a seguir, estabelecido pelas 
diretrizes da GRI 3.1 e GRI 4.0.  
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Quadro 2. Indicadores quantitativos. 

Categoria Econômica 

Aspectos  Desempenho Econômico; 

 Presença no Mercado; 

 Impactos Econômicos Indiretos; 

 Práticas de Compra 

Fonte: GRI (2017). 

 

Os indicadores econômicos na GRI 4.0 (figura 1) são divididos em 04 aspectos, que 
difere da GRI 3.1 que constava apenas 03 aspectos (Desempenho Econômico, Presença no 
Mercado e Impactos Econômicos Indiretos). Para uma compreensão mais detalhada dos 
indicadores EC1 ao EC9, a GRI disponibiliza no documento Princípios para Relato e 
Conteúdos Padrão das Diretrizes G4, o IP, com orientações para cada indicador. 

 
Figura 1. Indicadores por aspectos. 

 

Fonte: GRI (2017). 

 

A análise de conteúdo foi realizada com base na decomposição dos indicadores EC1 
a EC9, esse decomposição resultou em subindicadores (SI) como detalhado no quadro 3  
(p. 10). Para a verificação de acurácia nos relatórios de sustentabilidade utilizou-se somente 
os subindicadores quantitativos monetários.  

As informações foram classificadas nas categorias Acurácia (A), Não Acurácia (NA) 
por meio da análise temática e Não Evidenciado (NE) nos casos que inexistirem 
informações. A acurácia será estabelecida através do desenvolvimento de três afirmações, 
construídas com base nos testes de autodiagnóstico, recomendados pela GRI (2011): (i) a 
informação divulgada no RS é encontrada nas demonstrações financeiras obrigatórias 
divulgadas; (ii) as informações encontradas nas demonstrações obrigatórias são suficientes 
para reproduzir ou explicar a informação divulgada no RS; e (iii) os valores divulgados no 
RS não apresentam variação significativa em relação aos valores divulgados nas 
demonstrações obrigatórias. Se os 03 requisitos forem atendidos simultaneamente, então se 
classifica acurácia (A). 
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Quadro 3. Decomposição dos Indicadores em Subindicadores (SI). 
PERSPECTIVA ECONÔMICA 

Indicador  Subindicadores (SI) Tipo Unidade 

Aspecto: Desempenho Econômico 

EC1 - Valor econômico direto 
gerado e distribuído, incluindo 
receitas, custos operacionais, 
remuneração de empregados, 
doações e outros investimentos 
na comunidade, lucros 
acumulados e pagamentos para 
provedores de capital e governos. 

EC1.1 Receitas. 
EC1.2 Custos Operacionais. 
EC1.3 Salários e Benefícios de Empregados.  
EC1.4 Pagamentos para Provedores de 

Capital.  
EC1.5 Pagamentos ao Governo. 
EC1.6 Investimentos na Comunidade. 
EC1.7 Valor Econômico Acumulado.  

Quant. 
Quant. 
Quant. 
Quant. 
Quant. 
Quant. 
Quant. 
 
 

R$ milhões 
R$ milhões 
R$ milhões 
R$ milhões 
R$ milhões 
R$ milhões 
R$ milhões 

EC2 - Implicações financeiras e 
outros riscos e oportunidades 
para as atividades da organização 
devido a mudanças climáticas. 

EC2.1 Descrição da Alta Administração. 
EC2.2 Descrição de Riscos.  
EC2.3 Descrição de Oportunidades.  
EC2.4 Impactos financeiros de riscos e 

oportunidades. 

Quali. 
Quali. 
Quali. 
Quant. 
 

0 – 1 
0 – 1 
0 – 1 
R$ milhões 

EC3 - Cobertura das obrigações 
do plano de pensão de benefício 
definido que a organização 
oferece. 

EC3.1 Cobertura pela empresa das 

obrigações do Plano de Benefício Definido. 
EC3.2 Valor do ativo do Fundo alocado para 

cobertura do passivo de aposentadorias. 
EC3.3 Contribuição do salário do empregado 

para o plano de aposentadoria. 

Quant. 
 
Quant. 
 
Quant. 
 

R$ milhões 
 
R$ milhões 
 
% 

EC4 - Ajuda financeira 
significativa recebida do governo. 

EC4.1 Incentivos Fiscais. Quant. R$ milhões 

Aspecto: Presença no Mercado 

EC5 - Variação da proporção do 
salário mais baixo comparado ao 
salário mínimo local em unidades 
operacionais importantes. 

EC5.1 Proporção do salário mais baixo em 

relação ao mínimo local. 
Quant. N° de vezes 

ou % 

EC6 - Políticas, práticas e 
proporção de gastos com 
fornecedores locais em unidades 
operacionais importantes. 

EC6.1 Proporção de gastos com 

fornecedores locais em unidades 
operacionais importantes. 

Quant. % 

Aspecto: Impactos Econômicos Indiretos 

EC7 - Procedimentos para 
contratação local e proporção de 
membros da alta gerência 
recrutados na comunidade local 
em unidades operacionais 
importantes. 

EC7.1 Proporção de membros da alta 

gerência recrutados na comunidade local. 
Quant. % 

EC8 - Desenvolvimento e impacto 
de investimentos em 
infraestrutura e serviços 
oferecidos, principalmente para 
benefício público, por meio de 
engajamento comercial, em 
espécie ou atividades pro bono. 

EC8.1 Investimentos ou custos em 

infraestrutura ou serviços para a comunidade 
ou economias locais. 
EC8.2 Descrição da avaliação de 

necessidades da comunidade ou economias 
locais. 

Quant. 
 
 
Quali. 

R$ Milhões 
 
 
0 – 1 

Aspecto: Práticas de compras    

EC9 - Identificação e descrição de 
impactos econômicos indiretos 
significativos, incluindo a 
extensão dos impactos. 

EC9.1 Descrição de impactos Econômicos 

Indiretos. 
Quali. 0 – 1 

Fonte: Adaptado de Garcia, S. et al.(2015). 

 

Para a quantificação da divulgação dos relatórios de sustentabilidade utilizou-se o 
Índice de acurácia quadro 4 (p. 11). Esse índice é uma proporção entre o total da 
quantidade de respostas que apresentaram acurácia (TAC), pelo Total de Questões de 
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Acurácia (TQAC) subtraindo o Total de Questões de Não aplicáveis (TQNap) e o Total de 
Questões Não Disponíveis (TQND). Assim como foram considerados no estudo de Garcia et 
al. (2015), o termo Não disponíveis é quando a empresa informa que a informação não é 
disponível porém justifica o motivo da não divulgação. E Não aplicáveis é quando a 
informação do subindicador não se aplica ao segmento da empresa.  
 

Quadro 4. Índice de acurácia. 

Índice de acurácia Escala intervalar 

    
   

(               )
 

 

IAC ≥0,6: Alto índice de acurácia. 

0,4≤IAC<0,6: Médio índice de acurácia. 

IAC<0,4: Baixo índice de acurácia.  

   : Total de questões de acurácia respondida afirmativamente;     : Total de questões de 
acurácia;      : Total de questões não aplicáveis;     : Total de questões não disponíveis.  

Fonte: Garcia, S. et al. (2015). 
 

Através do resultado do Índice de acurácia utiliza-se a Escala Intervalar que indicará 
em qual nível se enquadra a empresa estudada podendo ser classificadas em alto, médio ou 
baixo índice de acurácia.  
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As empresas CPFL, EDP, Light, Coelba, Celpe e Cemig que compõem a amostra 
desta pesquisa foram submetidas a uma investigação em relação à acurácia das 
informações contidas em seus relatórios financeiros e sustentabilidade, confrontadas com 
seus relatórios financeiros nos anos 2014 e 2015. Foram analisados três requisitos 
relacionados à AC para cada um dos 12 SI do tipo quantitativo monetário.  

Na tabela 1 (p. 12) está evidenciado um índice de acurácia (IAC) médio em todas as 
empresas no ano de 2014, repetindo esse resultado no ano de 2015, tabela 2 (p. 13). A 
Cemig que em 2014 apresentou o maior índice (0.67) entre as empresas, em 2015 obteve 
uma queda passando o seu IAC para apenas (0,50), porém permaneceu com o seu (IAC) 
médio. 

Os dados apurados em 2014 referentes aos subindicadores (SIs) EC1.1 ao EC1.5, 
referente ao valor econômico direto gerado e distribuído, foram todos divulgados nos 
relatórios financeiros e RS das empresas, apresentando acurácia (AC). A explicação para 
essa ocorrência é devido que nesses SIs estão informações semelhantes as contidas na 
DVA e as empresas apenas fazem a transferência desses dados para o RS. 

Em relação ao SI EC1.6 relacionado a investimentos na comunidade, destaca-se a 
empresa Light que apresentou AC, enquanto que as demais apenas relataram em seus RS. 
Não foi reportado por nenhuma das empresas o EC1.7, este SI refere-se ao Valor 
econômico Acumulado que é resultante do Valor econômico gerado menos Valor econômico 
distribuído (GRI, 2011). 

Os impactos financeiros de riscos e oportunidades que se referem o SI EC2.4 não 
foram evidenciados em quase todas as empresas. A CPFL apesar de constar no seu RS 
informações pertinentes a impactos financeiros de oportunidade com a comercialização de 
créditos de carbono, não foram evidenciadas nos relatórios contábeis, ocasionando 
portando não acurácia (NA). 
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Tabela 1. Resultado da Acurácia das empresas. 

 

*A: Acurácia; NA: Não Acurácia; NE: Não Evidenciado; ND: Não Disponível. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A Light destaca a importância dos projetos de eficiência energética e aponta-os como 

sendo um diferencial da entidade, mas não contam valores monetários. EDP fez menções 
de ações estratégicas como investimentos em tecnologia limpas e eficiente, investimentos 
em P&D na distribuição, entre outros, porém como ocorreu com a Light, não foram 
quantificados os riscos e as oportunidades como solicitados no padrão GRI, apenas foram 
apresentadas informações de caráter qualitativo. 

A Coelba e a Celpe relataram em seus RS que o tema está em pauta de discussão e 
será alvo de ações no ano de 2015. A Cemig apesar de constar em seu RS que identificam 
os seus riscos e oportunidades potenciais aos seus negócios e que investem em práticas de 
maior segurança diante dos múltiplos cenários de riscos prováveis relativos a mudanças do 
clima, não aponta informações quantificadas.  

As informações para cálculo do Índice de acurácia (IAC) do Subindicador EC3.1 que 
trata da cobertura das obrigações previstas no plano de benefícios da organização foram 
obtidas através do relatório de sustentabilidade em confronto com as notas explicativas. As 
empresas CPFL, Coelba e Celpe não relataram nada sobre o tema nos seus RSs e nas 
notas explicativas apesar de falar de plano de benefícios aos empregados, não foram 
relatados valores, sendo classificada em não evidenciado (NE) para a CPFL e (ND) para 
Coelba e Cemig. 

A EDP e Cemig apresentaram acurácia e a Light foi classificada como NA, pois as 
informações contidas no relatório de sustentabilidade e contábeis apresentaram variação 
significativa de mais de 5%. EDP e Cemig foram as únicas a apresentarem acurácia no SI 
EC3.2. A Light por não relatar o valor do ativo do fundo alocado para a cobertura do passivo 
das aposentadorias constituiu-se como NA e as demais empresas não evidenciaram 
quaisquer informações sobre o tema.  

A assistência financeira significativa recebida do governo que se refere o 
subindicador EC4.1 apresentou para a CPFL, não evidenciado (NE), pois não relatou em 
seu RS e relatórios financeiros essa informação o que pressupõe o não recebimento nesse 
período de subvenções governamentais; a Coelba, Celpe e Cemig apresentaram AC 
divulgando as informações necessárias nas notas explicativas. A EDP por sua vez 
apresentou NA, pois, ao relatar no seu RS omitiu o valor monetário total da ajuda financeira 
no decorrer do período, conforme é orientado nas diretrizes do IP GRI, porém evidenciou 
nos relatórios financeiros. 

Outra empresa que apresentou NA foi a Light que registrou no RS um contrato de 
financiamento nos meses de abril e agosto e deste resultou captação de R$ 11,2 e 6,5 
bilhões respectivamente para a Conta Ambiente de Contratação Regulada (CONTA-ACR), 

1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 1 1

CPFL Energias S.A A A A A A NA NE NA NE NE NE NA 5 3 4 0 0,42

EDP Energias do Brasil A A A A A NA NE NE A A NA NE 7 2 3 0 0,58

Light S.A A A A A A A NE NE NA NA NA NA 6 4 2 0 0,50

Coelba A A A A A NA NE ND ND ND A NA 6 2 1 3 0,50

Celpe A A A A A NA NE ND ND ND A NA 6 2 1 3 0,50

Cemig Distribuidora A A A A A NA NE NE A A A NE 8 1 3 0 0,67
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destinada a cobrir as despesas das distribuidoras de energia decorrentes de exposição 
involuntária e do despacho das termelétricas, não evidenciando nos relatórios obrigatórios 
de contabilidade. 

O EC8.1 que são os Investimentos ou custos em infraestrutura ou serviços para a 
comunidade ou economia locais, constatou-se que a CPFL aborda o tema em seu RS tanto 
de forma qualitativa como quantitativa, mas não foi possível confrontar com as 
demonstrações financeiras obrigatórias, pois não foram evidenciadas, apenas foram 
encontradas de forma parcial no relatório da administração, enquanto que a Light, Coelba, 
Celpe obtiveram essas informações no RS mas não relatou nas demonstrações, resultando 
todas em NA. EDP e Cemig não evidenciaram de forma quantitativa nos seus RSs.  

A Cemig revelou obter o maior índice de acurácia, pois dos 12 subindicadores 
avaliados para a análise das informações, 8 apresentaram estar de acordo com as 
orientações dadas pelo IP GRI. Em seguida tem a empresa EDP que apresentou AC no 
indicador EC3 relativo à cobertura das obrigações do plano de benefício definido que a 
organização oferece aos seus empregados, obtendo no total 7 indicadores em conformidade 
ao IP. Além dela, somente a empresa Cemig obteve acurácia nesse indicador. 

A Coelba e Celpe ao divulgarem ajuda financeira significativa recebida do governo 
referente ao EC4 de forma correta obtiveram 6 quesitos de acurácia, 2 não acurácia, 1 não 
evidenciado e 3 não disponível, e com essas informações ao calcular o índice de acurácia 
chegou ao resultado de 0,5 o que representa na escala intervalar quadro 4 (p. 11) médio 
índice de acurácia.  

A Light apesar de ter sido a única a apresentar acurácia no SI EC1.6, referente a 
investimentos na comunidade, apresentou um IAC de apenas 0,50, pois ao divulgar em seus 
relatórios ambientais informações referentes as coberturas das obrigações previstas no 
plano de benefícios da organização (EC3), assistência financeira recebida do governo (EC4) 
e Impactos econômicos indiretos significativos (EC8) não foram consistentes com os 
relatórios financeiros apresentados, resultando em NA.  

O valor do IAC obtido pela CPFL foi a mais baixa entre as empresa, essa situação 
ocorreu, pois, ao apresentarem informações pertinentes aos SIs EC1.6, EC2 e EC8 não 
tiveram acurácia, ocasionando dessa forma uma diminuição do seu IAC. 

Não foi utilizado nessa pesquisa como parâmetro o Nap, pois, não foram constatados 
subindicadores não aplicáveis em nenhuma das empresas. 

 
 

Tabela 2. Resultado da Acurácia das empresas.  

 

*A: Acurácia; NA: Não Acurácia; NE: Não Evidenciado; ND: Não Disponível. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 1 1

CPFL Energias S.A A A A A A NA NE NA NE NE NE A 6 2 4 0 0,50

EDP Energias do Brasil A A A A A NA NE NA NA NA NA NA 5 6 1 0 0,42

Light S.A A A A A A A NE NA NE NE NE NA 6 2 4 0 0,50

Coelba A A A A A NA NE ND ND ND ND ND 5 1 1 5 0,42

Celpe A A A A A NA NE ND ND ND ND ND 5 1 1 5 0,42

Cemig Distribuidora A A A A A NA NE NA NA NA A NE 6 4 2 0 0,50
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Os resultados apresentados na tabela 2 (p. 13) referente ao ano de 2015 revelaram 
nos subindicadores EC1.1 a EC1.5 que todas as empresas mantiveram AC, pois, como 
ocorreu em 2014 foram reproduzidos os resultados obtidos da DVA. Para o SI EC1.6 com 
exceção da empresa Light que apresentou AC as demais apresentaram NA ao apresentar 
somente nos seus RS de forma qualitativa e por não evidenciarem em nenhuma 
demonstração financeira obrigatória. O SI EC1.7 referente a informações sobre o Valor 
Econômico Gerado, continuou sem ser evidenciado por 100% das empresas. Nesse 
indicador como ocorreu em 2014 o segmento Novo Mercado se sobressaiu em relação ao 
Tradicional Bovespa.  

No SI EC2.4 que trata dos impactos financeiros de riscos e oportunidades, 
apresentaram não acurácia a empresa EDP que destaca no RS métodos utilizados para 
gerir o risco e oportunidades como orienta o IP GRI, mas não menciona os custos de 
medidas tomadas para gerir o risco ou oportunidades e na mesma linha de raciocínio 
seguiram CPFL, Light e Cemig abordando o tema sem quantificar os custos. As empresas 
Coelba e Celpe não disponibilizaram informações sobre as implicações financeiras de riscos 
e oportunidades.  

CPFL e Light não divulgaram informações pertinentes ao subindicador EC3, as 
empresas EDP e Cemig apresentaram Não acurácia, enquanto que a Coelba e Celpe 
informaram no seu relatório anual que o indicador foi apurado, mas não foi considerado para 
a comunicação do período sendo classificada como não disponível.  

Apresentou não acurácia no subindicador EC4.1 a EDP que divulgou ter recebido 
ajuda financeira e detalhou essa informação com valores monetários no RS, mas não há 
registro nas demonstrações contábeis. A Cemig foi a única a obter AC nesse indicador e as 
empresas Coelba e Celpe relataram ND. A Light informou no RS que no ano de 2015 não 
recebeu ajuda financeira de governos. Essa informação foi qualificada como NE.  

As empresas Coelba e Celpe justificam que não divulgaram o SI EC8 em seus 
relatórios de sustentabilidade por ser uma informação não priorizada nesse período pelos 
stakeholders. A EDP Energias do Brasil relata no relatório de sustentabilidade que faz 
doações para o Instituto EDP e que através dele contribui para a operação de programas 
socioambientais e para a gestão dos investimentos sociais das empresas. A empresa frisa 
ainda um investimento de 3,07 milhões no decorrer no ano de 2015, destinados a ações de 
educação em escolas formais e desenvolvimento local. Fazendo uma busca nos 
Demonstrativos Financeiros Padronizados (DFPs), divulgados pela EDP, não foram 
encontradas essas informações acarretando com isso não acurácia.  

O mesmo procedimento de busca foi realizado com a Light e foram encontradas 
todas as informações destacadas no RS, mas foi definida como NA, pois as informações 
não estavam nos demonstrativos obrigatórios e sim no relatório da administração. A CPFL 
foi a única empresa a apresentar AC nesse indicador e a Cemig não evidenciou. 

Com os resultados obtidos no ano de 2015 foram constatados que 100% das 
empresas apresentaram grau de acurácia médio.  

O gráfico 1 (p. 15) retrata as empresas do Novo Mercado e Tradicional Bovespa e 
traz uma visão geral do índice de acurácia de cada uma das empresas nos dois anos   
2014-2015. Fazendo um comparativo entre os anos, as empresas EDP pertencente ao Novo 
Mercado e a Cemig pertencente ao Tradicional Bovespa que em 2014 apresentaram um dos 
mais altos IAC 0,58 e 0,67, respectivamente, tiveram uma queda nos seus IAC. Esta por 
apresentarem NA em 2015 no SI EC3 - cobertura das obrigações do plano de benefício – 
que em 2014 tinham apresentado AC. Aquela por evidenciar as implicações financeiras, 
riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas, antes não mencionadas, 
porém não atendendo os requisitos para obtenção de AC, resultando em não acurácia. 
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Gráfico 1. Índice de acurácia das empresas do Novo Mercado e Tradicional Bovespa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
Outro fator que contribuiu para a diminuição dos seus IAC foi NAC ao divulgar o SI 

EC3, e antes apresentaram AC. Estes fatores mencionados teve impacto negativo para a 
EDP, pois resultou entre as empresas selecionadas, aquela com o menor índice de acurácia 
chegando muito próximo de ser qualificada com baixo índice de acurácia, juntamente com 
Coelba e Celpe que fazem parte da bolsa tradicional, porém mantiveram em 2015 na escala 
intervalar quadro 4 (p. 11), médio índice de acurácia. 

Em contrapartida a CPFL que apresentou o menor índice em 2014 no ano de 2015 
apresentou uma pequena melhora passando de 0,42 para 0,50 conseguindo manter médio 
índice de acurácia. 

De acordo com os resultados apurados as empresas do Novo Mercado e Tradicional 
Bovespa representaram médio índice de acurácia. Comparando os dois segmentos pelos 
indicadores analisados obteve-se um resultado aparentemente homogêneo. O EC1 (Valor 
Econômico Direto Gerado e Distribuído), o grupo do NM atingiu um melhor resultado, pois 
apurou de forma assertiva o subindicador EC1.6 (investimento na comunidade). 

O indicador EC2 (Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as 
atividades da organização devido a mudanças climáticas) as empresas do Novo Mercado e 
da Bolsa Tradicional não conseguiram acurácia em nenhum momento, porém o grupo do 
NM apesar de não obter acurácia, divulgou as informações em maior número de empresas 
enquanto que a maioria das empresas pertencentes da bolsa tradicional não disponibilizou 
essa informação aos seus Stakeholders.  

Seguindo para o indicador EC3 (Cobertura das obrigações do plano de pensão de 
benefício definido que a organização oferece as empresas) os segmentos ficaram 
equiparados e obtiverem 33% de acurácia no ano de 2014 e 0% em 2015. O EC4 (Ajuda 
financeira significativa recebida do governo) as empresas da tradicional bolsa superou as do 
novo mercado, elas apresentaram acurácia 100% em 2014 e 25% em 2015, os outros 75% 
não foi possível avaliar, pois as empresas apesar terem apurado não disponibilizou por não 
achar relevante no período.  

E por último o EC8 (Investimentos ou custos em infraestrutura ou serviços para a 
comunidade) a tradicional Bovespa aparentemente ficou em desvantagem em relação ao 
NM, pois mais uma vez não divulgou esse indicador aos usuários da informação. Enquanto 
que o grupo do novo mercado obteve apenas em uma única empresa, acurácia, 
sobressaindo com vantagem em relação ao grupo TB. 
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No ano 2015 o IAC das empresas que englobam o NM não apresentou melhora 
significativa na qualidade das informações se comparadas com o ano de 2014. Em 
contrapartida as empresas da TB apresentou uma queda nos seus IAC.  

No indicador EC1 a orientação dada pelo padrão GRI (2013) é que as empresas 
divulguem em forma de tabela o seu Valor Econômico Gerado e Distribuído (EVG&D). O 
Valor Econômico Gerado (EGD) é constituído pelas receitas operacionais e financeiras, 
enquanto que o Valor Econômico e Distribuído (EVD) são os custos operacionais, salários, 
benefícios de empregados, pagamentos a provedores de capital, pagamento ao governo e 
investimentos na comunidade. A diferença entre os dois (EGD-EVD) é o Valor Econômico 
Distribuído (EVR) que serve para mostrar aos seus investidores a forma como a 
organização gerou riqueza. 

Para o indicador EC2.4 devem constar informações sobre os riscos e oportunidades 
ocasionados por mudanças climáticas com potencial de gerar mudanças substancias em 
operações, receitas ou despesas GRI (2013). Como ainda não existe uma normatização 
contábil as empresas quando evidenciaram foram informações qualitativas não atendendo o 
que é solicitado pelo GRI. O indicador EC3 relativo à cobertura das obrigações previstas no 
plano de benefícios da organização, é normatizado pelo CPC 33 benefícios a empregados 
(CPC, 2012) e devem ser apurados nos relatórios contábeis, porém esse subindicador 
apresentou baixa divulgação. Uma hipótese para o ocorrido é que as empresas não tenha o 
entendimento correto do que deve ser apresentado no RS conforme as orientações da GRI.  

A análise da acurácia do indicador EC4.1 que trata da assistência financeira recebida 
do governo equivale o que é definido no CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais 
(CPC, 2010). No item 39 (letra b) referente à divulgação, define que as empresas devem 
relatar a natureza e a extensão das subvenções governamentais ou assistências 
governamentais reconhecidas nas demonstrações contábeis e uma indicação de outras 
formas de assistência governamental de que a entidade tenha diretamente se beneficiada. 
As empresas tem que evidenciar essas informações em NE como fizeram Coelba, Celpe, 
Cemig em 2014 e em 2015 somente a Cemig obteve acurácia, as demais apresentaram 
somente nos RS ou mesmo não evidenciaram.  

O EC8.1 que refere-se aos impactos indiretos constituem segundo a orientação GRI 
(2013) um aspecto importante do papel que a empresa exerce como participante ou agente 
de mudanças socioeconômicas, em especial em economia em desenvolvimento. Esse 
subindicador não há normatização contábil, algumas empresas apresentaram em seus 
relatórios de sustentabilidade informações qualitativas e em 2015 a CPFL divulgou segundo 
as orientações do IP. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo analisou a qualidade da informação na divulgação dos relatórios 
de sustentabilidade no qual foram utilizados como parâmetro os indicadores de desempenho 
Econômico das Diretrizes G3.1 e G4.0 da Global Reporting Initiative (GRI) de um grupo de 
empresas do ramo de energia elétrica do Brasil listados em 02 diferentes segmentos do 
BM&FBOVESPA, Novo Mercado e Tradicional Bovespa.  

Ao confrontar o conteúdo de informações ambientais divulgadas através de relatórios 
ambientais com as informações dos relatórios contábeis obrigatórios - Demonstrações do 
Resultado do Exercício (D.R.E), Demonstração do valor adicionado (DVA), Balanço 
Patrimonial (BP), Notas Explicativas (N.E) e Relatório de sustentabilidade (RS) - observou-
se que as empresas apresentaram dificuldades no entendimento e apresentação das 
orientações IP GRI. Fato que chamou muita atenção, pois muitos indicadores são regidos e 
fundamentados por normas contábeis e as empresas são familiarizadas com elas. 
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Contatou-se que as empresas pertencentes ao Novo Mercado que possuem maiores 
práticas de governança corporativa estão divulgando em seus relatórios de sustentabilidade 
mais informações acerca dos indicadores de desempenho econômico em relação ao 
Tradicional Bovespa. Porém, por não obterem acurácia em muitas das informações 
divulgadas equiparando-se com a Bolsa Tradicional. Os resultados mostraram que o grau de 
acurácia nos dois segmentos analisados no período 2014-2015 é médio corroborando com 
os achados de Garcia et al. (2015). Esperava-se que por ser do segmento Novo Mercado 
que possuem níveis de governança mais exigentes houvesse uma maior qualidade na 
evidenciação ambiental comparado com o Tradicional Bovespa. 

A análise da divulgação de informações nos relatórios de sustentabilidade permitiu 
identificar quais os subindicadores econômicos que mais foram evidenciados: Valor 
Econômico Direto Gerado (EC1.1, EC1.2, EC1.3, EC1.4, EC1.5 e EC1.6) e Ajuda Financeira 
Significativa recebida do Governo (EC4.1) e os menos evidenciados foram: O SI Valor 
Econômico Acumulado (EC1.7) seguido do subindicador Impactos Financeiros de riscos e 
oportunidades (EC2.4).  

Esta pesquisa apresenta algumas limitações, dada pela falta de uma uniformidade 
entre os Relatórios de Sustentabilidade divulgados pelas empresas analisadas, prejudicando 
assim a análise das informações. As empresas evidenciam apenas informações que 
acreditam ser relevante para publicar e essa realidade é dada pelo fato da evidenciação 
ambiental no Brasil ainda ser voluntária o que sugere que seja discutida a necessidade de 
uma obrigatoriedade na divulgação de informações ambientais no Brasil.  

Outra limitação foi o aspecto temporal dada pela disponibilização e/ou evidenciação 
de relatórios de natureza ambiental. Apenas seis empresas do setor de energia elétrica, 
sendo 3 do Novo Mercado e 3 do Mercado Tradicional, no período entre 2014 e 2015 
apresentaram integralmente os relatórios de sustentabilidade e os demais relatórios que dão 
suporte a este relatório. 

Ressalta-se que os achados da pesquisa limitam-se apenas a amostra analisada, 
sendo assim, os resultados não devem ser generalizados. As empresas que foram 
estudadas podem ter tido mais ações de natureza ambiental, entretanto não foram 
divulgadas. 

Para futuros estudos recomenda-se comparar empresas que compõem a carteira do 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA com empresas 
participantes do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) do New York Stock Exchange 
(NYSE). Também podem comparar empresas de diversos países com a finalidade de 
analisar quais as principais semelhanças e diferenças entre os motivos que explicam a 
divulgação ambiental. Recomenda-se ainda ampliar a amostra estudada, considerando-se 
empresas de outros segmentos especiais listadas na Bovespa. 
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