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DETERMINANTES DO RELATO AMBIENTAL NAS EMPRESAS EUROPEIAS
COTADAS

Resumo

Este estudo tem como principais objetivos avaliar o nível de relato ambiental e identificar
os fatores determinantes que influenciam esse relato, após a adoção das International
Accounting Standard (IAS/IFRS), nas empresas cotadas nos principais índices bolsistas
em Portugal, Alemanha, Finlândia e Irlanda. Através da adaptação da grelha de análise
de Barbu et al. (2014), efetuámos a análise de conteúdo dos relatórios e contas
consolidado, entre 2005 e 2017.
Os resultados evidenciam que o país, a dimensão, o sector de atividade, a
internacionalização, a idade da empresa e o endividamento são fatores determinantes
estatisticamente significativos para o nível de relato ambiental.

1. Introdução

A informação ambiental desde meados dos anos 80 que tem motivado um crescente
interesse

das

empresas,

da

comunidade

académica,

dos

organismos

de

regulamentação contabilística, das ordens profissionais, entre outros.
Algumas organizações expressam a sua preocupação com a Contabilidade Social e
Ambiental enquanto forma de gestão dos riscos de reputação em resposta às pressões
da comunidade envolvente, a interesses e pressões institucionais, ou seja, demonstram
uma estratégia reativa face ao exterior (Parker, 2011).
Este estudo longitudinal analisa o nível de relato ambiental, pós adoção das International
Accounting Standard (IAS/IFRS), de 2005 a 2017, das empresas cotadas nos principais
índices bolsistas de Portugal, Alemanha, Irlanda e Finlândia. Pretende-se verificar se o
nível de relato ambiental foi influenciado pelas seguintes determinantes: a dimensão das
empresas; o país onde a empresa está cotada; o setor de atividade; a rentabilidade; o
endividamento; a internacionalização; a idade da empresa; e a empresa de auditoria.
Assim, pretendemos contribuir para a compreensão das práticas e nível de relato
ambiental nos relatórios e contas, por parte das empresas cotadas, tendo como base
as IAS/IFRS.
O presente trabalho está estruturado em 4 pontos. No ponto 2 apresentamos um
enquadramento teórico, tendo em conta a revisão da literatura face às teorias e

determinantes das práticas de relato ambiental. No ponto 3 é explicitada a metodologia
adotada para a seleção da amostra e para o tratamento dos dados. No ponto 4
apresentamos os resultados e à sua sistematização e análise. Por último, apresentamos
as conclusões e as suas limitações.
2. Enquadramento Teórico
O relato ambiental é uma atividade complexa que não pode ser explicada por uma única
perspetiva teórica (Tagesson et al., 2009) porque depende de forças complementares
(Gray and Handley, 2015). A Teoria da Legitimidade e a Teoria dos Stakeholders têm
sido amplamente utilizadas em estudos sobre relato social e ambiental (Mata et al.,
2018). Segundo Cho e Patten (2007), a teoria da legitimidade sugere que o relato
ambiental é influenciado pelo nível de pressão política e social que as empresas
enfrentam face ao seu desempenho ambiental. Assim, em reação a essas pressões, as
empresas relatam mais informação ambiental de modo a preservar a sua imagem e a
sua legitimidade (De Villiers e Staden, 2006).
A Teoria dos Stakeholders é outra perspetiva teórica frequentemente utilizada, segundo
a qual as empresas devem ser capazes de responder às regulamentações e construir
uma relação de confiança, de envolvimento e construtiva com os seus stakeholders,
com o objetivo de desenvolver uma vantagem competitiva. Assim, o relato do
desempenho ambiental das empresas permitirá aos stakeholders terem a noção de
como elas podem contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável (Baalouch et
al., 2019), respondendo às expectativas e melhorando o relacionamento com os
stakeholders (Ordónez-Castaño et al., 2021).
Assim, enquanto a teoria da legitimidade se foca na relação entre as ações corporativas
e os valores e crenças da sociedade, a teoria dos stakeholders considera as ações
corporativas ao nível dos stakeholders.
O conceito de legitimidade e a procura de legitimação têm sido focados pela Teoria
Institucional. Esta teoria tem por base a premissa de que as organizações tendem a
usar o relato ambiental para responder a várias pressões institucionais. DiMaggio e
Powell (1983) consideram que as organizações apenas conseguem sobreviver através
de uma mudança isomórfica, que ocorre por via de três mecanismos: isomorfismo
coercivo; isomorfismo normativo e isomorfismo mimético.
Frost (2007), ao analisar os relatórios e contas de 71 empresas cotadas na bolsa
australiana, antes e após a introdução de legislação específica, concluiu que a pressão
institucional, traduzida em nova legislação (isomorfismo coercivo), resultou num
aumento significativo do nível de relato ambiental, o que induziu o aumento da

divulgação de carácter obrigatório em detrimento da divulgação voluntária. Senn (2018)
obteve resultados semelhantes nas empresas francesas.
De acordo com Cowan e Deegan (2011) a regulamentação ambiental pode agir como
impulsionador para as mudanças nas práticas de divulgação ambiental (isomorfismo
coercivo), tendo ocorrido um aumento significativo das divulgações das emissões no
relatório e contas, apesar da qualidade da divulgação ser questionável. Já Deegan e
Blomquist (2006) concluem que os grupos de interesse influenciam as práticas de relato
gerando um fenómeno positivo de mimetismo ou isomorfismo mimético.
Assim, o nível e extensão do relato ambiental associado a divulgações obrigatórias nas
demonstrações financeiras pode ser explicado por caraterísticas institucionais. Por outro
lado, o relato ambiental pretende mitigar o problema de assimetria de informações entre
agentes e stakeholders (Ordónez-Castaño et al., 2021).
Em suma, diversos aspetos podem influenciar o desempenho e as práticas de relato
ambiental das organizações (Figura 1), como o nível de implementação do sistema de
gestão ambiental, os determinantes que podem resultar de fatores organizacionais,
externos e da pressão dos stakeholders. O relato da informação ambiental pode ser
realizado por diferentes meios e formas, com diferentes níveis de qualidade. Estas
práticas podem ter impacto ao nível da reputação/imagem da organização e na
satisfação dos stakeholders e, eventualmente, podem ter impacto direto ou indireto no
desempenho financeiro, por exemplo nos custos ambientais ou no valor das ações.
Figura 1 – Sistema de Gestão Ambiental

Fonte: Adaptado de Alrazi et al. (2015).

2.2 Determinantes e Hipóteses
A investigação sobre as práticas de relato ambiental tem considerado diversas
características das organizações para identificar os fatores determinantes dos níveis de
relato ambiental. Vamos abordar os seguintes determinantes: a dimensão das
empresas; o país onde a empresa está cotada; o setor de atividade; a rentabilidade; o
endividamento; a internacionalização; a idade da empresa; e a empresa de auditoria.

Dimensão
Entre as variáveis associadas positivamente ao relato, e em particular o relato
ambiental, está a dimensão da empresa (Welbeck et al., 2017; Barbu et al., 2014;
Clarkson et al. 2008; Brammer e Pavelin, 2006; Cormier et al., 2005; Comier and
Magnan, 2003; e Ahmad et al., 2003). Existem várias razões para esse facto,
destacando-se o argumento de que as grandes empresas podem produzir informações
adicionais às exigidas pelos procedimentos contabilísticos obrigatórios em custos mais
reduzidos do que nas pequenas e médias empresas (Monteiro e Guzmán, 2010) dado
que estas empresas estão expostas a maior pressão dos stakeholders (Barbu et al.,
2014).
Assim, tendo por base a dimensão da empresa, medida pelo logaritmo do Ativo Total,
formulamos a seguinte hipótese de investigação:
Hipótese 1 (H1). Existe uma associação positiva entre dimensão das empresas e a

divulgação de informação ambiental.
País
O país representa o contexto institucional onde as empresas têm de legitimar as suas
atividades. As empresas de um determinado país podem enfrentar políticas/legislação
mais rígidas do que empresas de outros países. O sistema jurídico é um dos mais
importantes fatores institucionais (Barbu et al., 2014; Aceituno et al., 2013) que afetam
o relato ambiental corporativo entre países de acordo com a legislação, regulamentação
ambiental e de divulgação (Jorgensen e Sodorstrom, 2006). Para Ionel-Alin (2012), os
países do Norte da Europa, como a Finlândia, com um maior nível de regulação
ambiental possuem também o maior nível de relato ambiental dada a importância
atribuída ao ambiente.
Midttun et al. (2006), ao analisarem a economia política da responsabilidade social
corporativa na Europa Ocidental, reconhecem quatro modelos distintos: Anglosaxónicos (Irlanda e Reino Unido); Continentais (Alemanha, França, Bélgica, Áustria,

Luxemburgo); Nórdicos (Finlândia, Dinamarca, Suécia e Holanda); e Latinos (Portugal,
Espanha, Itália, Grécia). Os autores concluíram que as empresas do modelo Nórdico
apresentam em média melhores resultados que as empresas dos modelos continental,
anglo-saxónico e latino.
Bednárová et al. (2019) não identificaram uma associação entre a região (continente) e
o nível de relato ambiental. Contudo, as empresas europeias tendem a relatar mais
informações ambientais o que pode resultar do papel que a regulamentação da União
Europeia desempenha em termos da responsabilidade ambiental e impacto das
empresas, em particular as grandes empresas cotadas.
Tendo por base o país onde a empresa está cotada, formulamos a seguinte hipótese de
investigação:
Hipótese 2 (H2). As empresas cotadas na Finlândia apresentam num nível de
divulgação de informação ambiental superior aos restantes países.
Sector de atividade
Diversos estudos discutem a importância do sector de atividade como fator que
influencia as práticas de relato ambiental (Barbu et al., 2019; Monteiro e Guzmán, 2010;
Liu e Anbumozhi, 2009; Branco e Rodrigues, 2008; De Villiers e Staden, 2006; Gray et
al., 1995). As empresas que operam em sectores com maior impacto ambiental e mais
expostos a regulamentação, tais como os sectores químico, celulose e papel,
combustíveis, indústria extrativa, indústria de eletricidade, tendem a divulgar mais
informação ambiental do que as empresas que não estão tão sujeitas a esses riscos
(Bednárová et al., 2019; Welbeck et al., 2017; Barbu et al, 2014; Coetzee e Staden,
2011; Clarkson et al. 2011; Brammer e Pavelin, 2008). Estas empresas tendem a utilizar
estrategicamente os relatórios ambientais como uma plataforma para ganhar
legitimidade dos acionistas e da sociedade, e essa necessidade é maior para as
empresas que operam em setores ambientais sensíveis (Braam et al., 2016; Chelli et
al., 2014).
Este fator permite criar grupos de observação no sentido de identificar semelhanças e
diferenças entre grupos de empresas de sectores distintos. A literatura sugere que as
empresas do mesmo sector de atividade possuem práticas de divulgação semelhantes
(Branco e Rodrigues, 2008).
Para o setor de atividade da empresa formulamos a seguinte hipótese de investigação:
Hipótese 3 (H3). As empresas de setores de atividade sensíveis ao ambiente
apresentam maiores índices de divulgação de informação ambiental.

Rentabilidade

Os estudos empíricos sobre a relação entre rentabilidade das empresas e o nível de
relato ambiental, apresentam resultados pouco conclusivos (Gray et al., 1995a), apesar
de reconhecerem que a rentabilidade é uma variável relevante para avaliar o
desempenho empresarial. Dado que uma organização com boas condições financeiras
aumenta a capacidade para suportar custos associados a investimentos com impacto
(positivo) ambiental (Geerts et al., 2021).
Alguns estudos demonstraram que existe uma relação positiva entre a rentabilidade e o
nível de divulgação ambiental (Clarkson et al., 2011, 2008; Liu e Anbumozhi, 2009) ou
que o relato ambiental definido pelas IAS/IFRS aumenta nas empresas com maior
rentabilidade (Barbu et al., 2019). Neste sentidp, Clarkson et al. (2013) identificaram
uma associação positiva entre o relato ambiental e o valor da empresa (preço das
ações) e Plumlee et al. (2015) com os cash flow futuros esperados.
De Villiers e Van Staden (2011) concluíram que existe uma relação negativa entre o
desempenho económico (utilizando o ROA) e o nível de divulgação ambiental no
relatório e contas.
As empresas com maior rentabilidade têm maior probabilidade de investirem em
atividades com impacto social/ambiental e que pretendem divulgar essas informações.
Assim, tendo por base a rentabilidade da empresa, medida pelo ROA, formulamos a
hipótese de investigação:
Hipótese 4 (H4). A rentabilidade das empresas influencia positivamente o nível de
divulgação de informação ambiental.
Endividamento
Alguns estudos consideram que a legitimidade, a reputação e a confiança podem
acrescentar valor económico e financeiro ao valor de mercado da empresa. Os custos
associados às práticas de responsabilidade social podem contribuir para a empresa
alcançar diversos benefícios (Simnett et al., 2009; Brammer e Pavelin, 2006), tais como:
redução dos custos de agência, obtenção de financiamento, redução de passivos
ambientais, aumento do valor da marca e melhoria da reputação. Assim, o
endividamento das empresas é um fator normalmente associado ao nível de divulgação
de informação.
Mejda e Hakaim (2013); Liu e Anbumozhi, 2009; Clarkson et al., 2008), Naser et al.
(2006) e Alciatore e Dee (2006), concluíram que existe uma relação positiva entre o
relato ambiental e o endividamento. Contudo, Andrikopoulos and Kriklano (2013) e
Brammer e Pavelin (2008) constataram uma relação negativa entre o nível de relato
ambiental e o endividamento.

Importa salientar que em períodos de crise económica e financeira, é expectável que as
empresas endividadas optem por dedicar os seus recursos a informações destinadas
aos financiadores, em detrimento de outras divulgações corporativas (D’Amico et al.,
2016).
Assim, para o endividamento da empresa, medido pelo total do passivo dividido pelo
total do ativo, formulámos a seguinte hipótese:
Hipótese 5 (H5). O endividamento das empresas influencia positivamente o nível de
divulgação de informação ambiental.

Internacionalização
Vormedal e Ruud (2009), após analisarem os relatórios e contas e de sustentabilidade
de 98 empresas da Noruega, concluíram que existe maior relato ambiental quanto maior
é o grau de internacionalização das empresas. De acordo com Archambault e
Archambault (2003), as empresas com atividades no estrangeiro, em particular as
vendas, estão mais predispostas a relatar mais informação. Segundo Branco e
Rodrigues (2008), as empresas que operam em vários países estão sujeitas a escrutínio
internacional, por isso, necessitam de respeitar as diferenças nacionais e as regras
desses países. Já Freedman e Jaggi (2011) concluíram que as empresas cotadas em
países participantes no Protocolo de Kyoto favorecem o grau de relato ambiental.
Alguns estudos sobre o relato ambiental concluíram que estar cotada em mais mercados
financeiros tem um impacto positivo na transferência das melhores práticas face aos
documentos da empresa (Ahmad et al., 2003).
Assim, formulámos a seguinte hipótese de investigação:
Hipótese 6 (H6). A internacionalização da empresa (cotada em bolsa noutros países)
influencia positivamente o nível de divulgação de informação ambiental.

Idade da empresa
Segundo Liu e Anbumozhi (2009), se a empresa foi constituída há muito tempo
demonstra que está a satisfazer os seus stakeholders à medida que cumpre as suas
obrigações financeiras, sociais e ambientais. Por outro lado, pode ter o seu sistema de
elaboração de relatórios consolidado permitindo melhorar outros sistemas de
informação, como sejam as informações relacionadas com a responsabilidade social e
em particular com o ambiente. As empresas mais antigas são mais propensas a
envolverem-se em questões ambientais para influenciar a perceção sobre o seu negócio
e para legitimar a sua existência (Welbeck et al., 2017). Assim, uma maior divulgação
ambiental pode ser identificada em empresas com maior histórico de mercado (Monteiro
e Guzmán, 2010).

Alguns estudos concluem que existe uma relação positiva e significativa entre a idade e
a divulgação de informações ambientais (Yang, 2009). Já Bhattacharyya (2014) não
encontra uma relação entre a idade das empresas australianas e o nível de relato social
e ambiental. Assim, não existe consistência nos resultados encontrados entre a idade
das empresas e o nível de relato ambiental (Gray et al. 1995).
Tendo por base, a idade da empresa, medida pelo ano de 2017, formulámos a seguinte
hipótese de investigação:
Hipótese 7 (H7). A idade da empresa influencia positivamente o nível de divulgação de
informação ambiental.

Empresa de Auditoria
Os auditores têm a responsabilidade de garantir que as informações financeiras e não
financeiras dos relatórios e contas transmitem uma imagem verdadeira. As empresas
certificadas pelas grandes empresas internacionais de auditoria tendem a divulgar mais
informações (Zauwiyah et al., 2003). A sociedade confia nas quatro grandes empresas
de auditoria (PwC, EY, Deloitte e KPMG). Neste sentido, as empresas podem contratálas para alterar a perceção sobre o seu comportamento de relato corporativo e aumentar
a sua legimitidade (Welbeck et al., 2017). Importa salientar, que estas empresas tendem
a transferir as melhores práticas, incluindo sobre informações ambientais, em todos os
seus clientes (D’Amico et al., 2016).
Os resultados na literatura são inconclusivos. Ahmad et al. (2003) encontraram uma
associação positiva entre o relato e o tipo de autor. Contudo, Welbeck et al. (2017) não
identificaram qualquer relação entre o tipo de auditor e a nível de divulgação. Assim,
formulamos a seguinte hipótese:
Hipótese 8 (H8). As empresas de auditoria (Big Four) influenciam positivamente o nível
de divulgação de informação ambiental.

2.3 As IAS/IFRS e o relato ambiental
As informações ambientais incluídas nas demonstrações financeiras correspondem às
divulgações obrigatórias reguladas por normas contabilísticas.
Ao nível da convergência normativa (divulgação obrigatória), que os organismos
internacionais pretendem alcançar, importa destacar o papel do International Accounting
Standards Board (IASB), enquanto organismo privado emissor de normas internacionais
de contabilidade, e da Comissão Europeia, através dos seus Regulamentos e
Recomendações. Face ao objetivo do estudo, seguidamente vamos abordar a
informação obrigatória.

Através do Regulamento 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, os países
da UE tornaram obrigatória, para empresas cotadas em mercados regulamentados dos
Estados Membros, a implementação das IAS/IFRS, a partir de 1 de janeiro de 2005,
procurando desta forma atender às necessidades dos utilizadores da informação
financeira, em particular no que respeita à comparabilidade dessa informação.
Paralelamente, as regulamentações nacionais financeiras e não financeiras, nos países
europeus foram melhoradas.
Contudo, a adoção de um único normativo contabilístico não garante a comparabilidade
das demonstrações financeiras (Kväll e Nobes, 2010; Bradshaw e Miller, 2008; Nobes,
2006; Ball et al., 2003). Isto porque a contabilidade e as práticas de divulgação de
informação são influenciadas, de modo diferente nos diversos países, por fatores de
natureza económica, social, cultural e política resultando na existência de sistemas
contabilísticos diferenciados (Lourenço e Branco, 2015). Este aspeto é tanto mais
relevante quanto a cultura é considerada uma variável de contexto que influencia o
sistema contabilístico dos países (Doupnik e Tsakumis, 2004).
Neste sentido, no cumprimento das IAS/IFRS podem surgir diferenças entre os países
devido à existência de regulamentos nacionais sobre a divulgação de matérias
ambientais e, entre as empresas, dadas as suas características (dimensão, setor de
atividade, rentabilidade, endividamento, entre outras), face às suas práticas de relato
sobre informação ambiental voluntária.
Barbu et al. (2014) concluíram que as empresas domiciliadas em países com
regulamentos sobre a divulgação ambiental (França e Reino Unido) relatam mais sobre
informações ambientais do que as empresas domiciliadas em países com reduzida
regulamentação sobre a temática ambiental (Alemanha). Estes resultados sugerem que
as IAS/IFRS não são aplicadas de forma consistente entre empresas e entre países,
devido às “tradições” e discrepâncias dos requisitos legais de cada país.
Já Ionel-Alin (2012) concluiu que os países com maior nível de regulamentação
ambiental, de auditoria e normas de contabilidade, possuem também um maior nível de
relato sobre matérias ambientais. O autor considera ainda que a introdução do relato
ambiental obrigatório é o meio mais eficaz para aumentar a quantidade e qualidade do
relato ambiental na União Europeia. Também Alrazi et al. (2016) constataram que as
empresas localizadas em países com maior compromisso com o ambiente divulgam
mais informação ambiental.
Ao analisarmos as IAS/IFRS, constatamos que não existe uma norma internacional
dedicada exclusivamente à informação ambiental, mas esta é mencionada em diversas
normas e interpretações (tabela 1). Assim, de forma direta ou indireta são abordados o

reconhecimento, a mensuração e a divulgação das despesas ambientais, bem como
dos ativos e passivos que lhe estão associados.
Tabela 1 – IAS/IFRS e IFRIC com referências a matérias ambientais
IAS 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras
IAS 2 – Inventários
IAS 8 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros
IAS 10 – Acontecimentos após o Período de Relato
IAS 12 – Impostos sobre o Rendimento
IAS 16 – Ativos Fixos Tangíveis
IAS 20 – Contabilização dos Subsídios Governamentais e Divulgação de Apoios
Governamentais
IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação
IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar
IAS 36 – Imparidade de Ativos
IAS 37 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
IAS 38 – Ativos Intangíveis
IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração
IAS 41 – Agricultura
IFRS 3 – Concentrações de Atividades Empresariais
IFRS 6 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais
IFRS 7 – Instrumentos Financeiros: Divulgações
IFRS 8 – Relato por Segmentos
IFRIC 1 – Alterações em Passivos por Descomissionamento, Restauro e Outros
Semelhantes Existentes
IFRIC 5 – Direitos a Interesses resultantes de Fundos de Descomissionamento,
Restauro e Reabilitação Ambiental
IFRIC 6 – Passivos decorrentes da Participação em Mercados Específicos —
Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico
IFRIC 20 – Custos de descobertura na fase de produção de uma mina a céu aberto
IFRIC 21 – Taxas
Fonte: Elaboração própria
Importa referir, a Diretiva 2014/95/EU visa que as empresas europeias cotadas, com
mais de 500 empregados, divulguem informações relativas à sua pegada ambiental, a
partir do dia 1 de janeiro de 2017. A Diretiva exige que as empresas divulguem, no seu
relatório e contas, uma declaração não financeira em que conste no mínimo informação
sobre questões ambientais, respeito pelos direitos humanos, questões sociais e
relacionadas com as empregados e questões sobre anticorrupção e suborno, tal como
uma descrição das políticas das empresas sobre estes temas.
De acordo com Fiechter et al. (2019), muitas das empresas que são afetadas pela
Diretiva anteciparam a mudança através do aumento das suas atividades de
responsabilidade social, antes da sua entrada em vigor.

3. Estudo Empírico

Este estudo tem como objetivo geral avaliar o nível de relato de informação ambiental,
após adoção das IAS/IFRS, nas empresas cotadas no PSI20, DAX, OMX e ISEQ. Deste
objetivo geral derivam dois objetivos específicos:
- Analisar o nível de relato ambiental obrigatório divulgado no Relatório e Contas;
- Identificar os fatores determinantes da divulgação de informação ambiental
obrigatória.
Assim, face ao primeiro objetivo específico da investigação, analisamos a informação
ambiental relatada nos relatórios e contas consolidados após a adoção das IAS/IFRS.
Para alcançarmos o segundo objetivo específico, que consiste na identificação dos
fatores determinantes do relato obrigatório de informação ambiental, será efetuada uma
análise dos fatores determinantes do relato de informação ambiental e a sua interrelação com o nível de relato ambiental.
Assim, formulamos um conjunto de hipóteses de investigação que relacionam o nível de
relato ambiental (variável dependente) com um conjunto de variáveis independentes
que caracterizam as empresas da amostra.
Amostra
A amostra é constituída por empresas cotadas em Portugal, Alemanha, Finlândia e
Irlanda, nos seus principais índices bolsistas (PSI20, DAX, OMX, ISEQ), na seleção dos
países foi tida em consideração a Teoria das Variedades de Capitalismo (Hall e Soskice,
2001), que agrupa os países nos seguintes grupos: Latinos: Portugal; Continentais:
Alemanha; Nórdicos: Finlândia; e, por fim, Anglo-saxónicos: Irlanda.
Para esses países consideramos todas as empresas que constavam na Worldscope
(contas elaboradas tendo por base as IAS/IFRS, a 31 de dezembro dos anos em análise
2005, 2008, 2010, 2014, 2015 e 2017) e que tinham cotação no principal índice bolsista
do país (Datastream), tendo-se obtido uma amosta de 53 empresas.
Posteriormente recolhemos os relatórios e contas consolidados (inglês ou português)
dos sites institucionais de cada empresa e/ou solicitados aos gabinetes de apoio ao
investidor, entre julho e março de 2020. Foram excluídas 2 empresas da Irlanda por não
disponibilizarem os seus relatórios e contas (Aminex; Datalex) e 1 empresa da Finlândia
(Kesla OYJ) por não possuir os relatórios em inglês.

Em Portugal excluímos a Navigator Company por integrar o perímetro de consolidação
da empresa Semapa, que pertence à amostra.
Assim, a amostra é constituída por 49 empresas, repartidas pelos seguintes setores de
atividade.
Tabela 2 – Amostra por país e sector de atividade
Impacto no
Ambiente

Industry Group

Irlanda Alemanha Finlândia Portugal

Total

Sim = 1 ou Não = 0

1

1600 Apparel

2

1

1900 Automotive

1

1

2500 Chemicals

3

1

1

2800 Construction

2

2

0

3100 Diversified

1

1

1

3400 Drugs, Cosmetics & Health Care

2

2

0

4000 Electronics

0

4300 Financial

3

1

4600 Food

1

0

4900 Machinery & Equipment

2
1

4
2

8
2
2

1

1

1

1

5
1

1

1

1

1

2
1

1

5200 Metal Producers

1

5800 Oil, Gas & Related Services

1

1

6100 Paper

2

0

7000 Retailers
1

2

1

3

2

2

2

3

1

7900 Transportation

0

8200 Utilities

1

2

2

5

0

8500 Miscellaneous

1

1

3

5

16

12

13

49

Total

8

A opção por empresas cotadas justifica-se pelas seguintes razões: estas empresas
estão obrigadas a aplicar as IAS/IFRS, desde o dia 1 de janeiro de 2005; os relatórios e
contas são a fonte mais utilizada para investigar o relato de matérias ambientais (Mata
et al., 2018); existência de uma maior supervisão, pelas entidades reguladoras, nas
empresas cotadas; e possuem maior pressão dos stakeholders.
Na escolha do período e anos a analisar foram consideradas as seguintes questões: o
primeiro ano da obrigatoriedade da aplicação das IAS/IFRS pelas empresas cotadas o
foi 2005; a crise financeira dos anos 2008, 2010 e 2014; o comportamento das empresas
em relação ao relato ambiental nos anos seguintes à crise financeira. A opção por mais
2 anos pós-2014 (2015 e 2017), deveu-se à necessidade de obter resposta à questão:
será que o padrão de divulgação se alterou no ano seguinte?. O ano de 2017 foi
escolhido porque corresponde à entrada em vigor da Diretiva 2014/95/EU que veio exigir
às grandes empresas europeias cotadas, desde 1 janeiro de 2017, a divulgação de
informação sobre a pegada ambiental.

Método de Recolha dos Dados
Para obtenção dos dados recorremos à metodologia de análise de conteúdo do relatório
e contas consolidado das empresas selecionadas, por ser a metodologia mais utilizada
no âmbito da investigação sobre relato ambiental e porque se ajusta à obtenção de
dados para responder às questões de investigação. A maioria dos estudos realizados
visam a análise da informação ambiental divulgada pelas empresas nos seus relatórios
e contas (Mata et al., 2018; De Villiers e Staden, 2006; Gray et al., 1995a) dadas as
vantagens que lhe são atribuídas, nomeadamente pela obrigatoriedade de elaboração,
o seu acesso ser relativamente fácil a longo prazo, ser dirigido a vários stakeholders,
apresentar maior credibilidade e ampla distribuição, sendo também um meio através do
qual as empresas podem divulgar informação de carácter voluntário (incluindo
ambiental) satisfazendo os diferentes stakeholders (Llena et al., 2007; Deegan et al.,
2002).
Segundo Tilt (2001), para minimizar a subjetividade da análise de conteúdo é
fundamental desenvolver uma grelha de análise e definir as regras para a codificação
(categorias) e medida dos dados. Para o efeito, realizamos para os seis anos (2005,
2008, 2010, 2014, 2015 e 2017) a recolha da informação, tendo por base a grelha de
informação ambiental financeira proposta por Barbu et al. (2014), de acordo com o
preconizado no normativo internacional e em articulação com a informação evidenciada
nos relatórios e contas (Tabela 3).
Tabela 3 – Informação ambiental obrigatória
Categoria
1. Ativos intangíveis com exploração de
recursos minerais
2. Ativo de direitos de emissão
3. Concessões, licenças, marcas e categorias
semelhantes
4. Outros Ativos Intangíveis ambientais
5. Ativos tangíveis ambientais
6. Ativos tangíveis com a exploração de
recursos minerais
7. Inventários (resíduos)
8. Provisões Ambientais (Provisão
para desmontagem, remoção de bens e a
restauração local, Provisões para emissões
de CO2, Provisões para seguros, litígios
ambientais, entre outros)
9. Concessão de direitos de emissão
governamentais
10. Rendimentos
11. Gastos
12. Instrumentos Financeiros
13. Passivos ambientais
14. Multas e impostos ambientais
15. Outras despesas ambientais

IAS/IFRS e IFRIC
IFRS 6, IAS 36
IAS 38, IAS 36
IAS 38, IAS 36
IAS 38, IAS 36
IAS 16, IAS 36
IFRS 6, IAS 36
IAS 2
IAS 37, IFRIC 5
IFRIC 6, IFRIC 1

IAS 20
IAS 1
IAS 1
IAS 39, IFRS 6
IAS 1
IAS 37, IFRIC 21
IAS 8, IAS 38,

Informação
Monetárias

Informação
Descritiva

16. Passivos e Ativos Contingentes

IFRS 6
IAS 37

Fonte: Adaptado de Barbu et al., 2014.
Através das categorias descritas na Tabela 3 procedemos ao cálculo do índice de relato
ambiental, atribuindo-se uma pontuação de 0 (não relata esta categoria) ou 1 (relata
esta categoria), independentemente da qualidade da informação, como proposto por
Acerete et al. (2019) e Barbu et al. (2014). Esta metodologia não visa a extensão da
informação, mas a amplitude da informação divulgada, permitindo transformar
informação qualitativa em quantitativa. O índice de relato ambiental é calculado pela
divisão do máximo de pontos (32) pelo somatório de pontos obtidos por cada empresa.
Posteriormente procedemos ao cálculo do índice médio por cada ano em análise para
avaliar a evolução da divulgação da informação ambiental.
IRAn
I
IRAn = ∑in \ i

Índice de Relato Ambiental
Categoria Ambiental i em análise. Variável

in

n=1

dicotómica (dummy): pontuação 1 se
relata sobre a categoria e 0 se não relata
sobre a categoria.

I

Número máximo de categorias

As variáveis independentes
O estudo considera 8 fatores determinantes que podem explicar o relato ambiental, isto
é: a dimensão, o país, o sector de atividade, a rentabilidade, o endividamento, a
internacionalização, a idade da empresa e a empresa de auditoria.
Os dados para as variáveis independentes foram obtidos através da base de dados
Worldscope Database. Importa salientar, que em algumas empresas existiu a
necessidade de converter os valores para o Euro ao valor do câmbio a 31 de dezembro
do respetivo ano.
Para definir a dimensão da empresa utilizamos o logaritmo do ativo total (Liao et al.,
2014; Liu e Anbumozhi, 2009, Clarkson et al., 2008). Face ao sector de atividade,
adotamos uma variável binária que assume o valor de 1 se a empresa pertencer a um
setor sensível ao ambiente e o valor 0 caso contrário (ver tabela 2).
A rentabilidade foi medida pela rentabilidade do ativo (ROA) através da relação entre o
lucro líquido e o ativo total (Braam et al., 2016). O endividamento é medido pela relação
do Total do Passivo/Total Ativo (Ducassy e Montamdrau, 2015). Para a
internacionalização consideramos uma variável dicotómica que assume valor 0 se a
empresa está presente apenas no índice bolsista em análise e valor 1 se a empresas

está cotada em outra bolsa internacional. A idade da empresa foi medida pelo número
de anos no ano de 2017, sendo uma constante.
Para testar a influência dos auditores externos, utilizamos uma variável dicotómica que
assume

valor

1

se

a

empresa

de

auditoria

é

uma

das

Big

Four

(PricewaterhouseCoopers, KPMG, EY e Deloitte & Touche) e valor 0 se a empresa de
auditoria não é uma das Big Four (D’Amico et al., 2016).
Em suma, as hipóteses formuladas são:
Hipóteses

Variável
Dimensão

País

Sector de Atividade

Rendibilidade

Endividamento

H1. Existe uma associação positiva entre dimensão das empresas e a
divulgação de informação ambiental.
H2. As empresas da Finlândia apresentam maiores níveis de divulgação
de informação ambiental do que as restantes empresas.
H3. As empresas de setores de atividade sensíveis ao ambiente
apresentam maiores índices de divulgação de informação ambiental.
H4. A rendibilidade das empresas influencia positivamente o nível de
divulgação de informação ambiental.
H5. O endividamento das empresas influencia positivamente o nível de
divulgação de informação ambiental.
H6. A internacionalização da empresa (cotada em outros países)

Internacionalização

Idade da Empresa
Empresa de
Auditoria

influencia positivamente o nível de divulgação de informação ambiental.
H7. A idade da empresa influencia positivamente o nível de divulgação
de informação ambiental
H8. A empresa de auditoria (Big Four) influencia positivamente o nível
de divulgação de informação ambiental.

A análise estatística foi efetuada com o SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) versão 26.0 para Windows.
4. Resultados
Os quadros seguintes apresentam a estatística descritiva referente ao nível de relato
ambiental, detalhado por ano e país. A amostra final consiste em 294 observações.
Tabela 4 – Estatística descritiva do nível de relato ambiental por ano
Anos
2005
2008
2010
2014

Índice de Divulgação Ambiental
Min Média
Max
Desvio
padrão
49 0
0,1141 0,7812
0,1873
49 0
0,1345 0,75
0,2182
49 0
0,1339 0,71875 0,2071
49 0
0,1390 0,75
0,2204
N

Informação Monetária
Min Média Max Desvio
padrão
0
1,80
12
3,116
0
1,96
11
3,329
0
1,88
10
3,046
0
1,80
11
3,188

Informação Descritiva
Min Média Max Desvio
padrão
0
2,16
13
3,484
0
2,27
12
3,569
0
2,36
13
3,431
0
2,12
13
3,480

2015
2017

49
49

0
0

0,1383
0,1352

0,75
0,75

0,1985
0,2087

0
0

1,78
2,39

11
12

2,801
3,523

0
0

2,20
2,78

13
13

3,175
3,689

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do SPSS

Para o índice de relato ambiental calculamos os valores mínimos e máximos, a média e
o desvio padrão, bem como para a informação monetária e descritiva, por ano e país.
Através da tabela 4 verificamos que, ao longo dos anos em análise, o mínimo é sempre
0%, ou seja, 24 empresas em 2005 e em 2008, 23 empresas em 2010 e em 2014 e 22
empresas em 2015 e em 2017 não divulgam nenhuma das 16 categorias. Ao
analisarmos as empresas por país, constatamos que apenas 2 empresas Finlândia, de
2008 a 2017 e 3 empresas no ano de 2005, não divulgam nenhuma das categorias. Já
na Alemanha, observamos que 7 empresas em 2005 e 8 nos restantes anos em análise
não relatam nenhumas das categorias. Na Irlanda, 6 empresas em 2005, 2008 e 2010
e 5 nos restantes anos não relatam nenhumas das categorias. Em Portugal, verificamos
8 empresas em 2005, 2008 e 2014 e 7 empresas em 2010, 2015 e 2017.
Importa salientar, que todas as categorias foram relatadas ao longo dos 6 anos.
Tabela 5 – Estatística descritiva do nível de relato ambiental por país
País
Irlanda
Alemanha
Finlândia
Portugal

Índice de Divulgação Ambiental
N Min Média
Max
Desvio
padrão
48
0
0,0527 0,4062 0,1069
96
0
0,1048 0,6875 0,1688
72
0
0,2447 0,7812 0,2580
78
0
0,1121
0,75
0,1999

Informação Monetária
Min Média Max Desvio
padrão
0
0,73
6
1,621
0
1,64
11
2,727
0
3,39
12
3,913
0
1,69
12
3,151

Informação Descritiva
Min Média Max Desvio
padrão
0
0,96
7
1,821
0
1,72
11
2,686
0
4,44
13
4,379
0
1,90
12
3,274

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do SPSS
As empresas cotadas no ISEQ (Irlanda) são as que relatam menor número de itens
ambientais

nas

demonstrações

financeiras

durante

o

período

em

análise,

comparativamente com os outros países. Por outro lado, as empresas cotadas no OMX
(Finlândia), apresentam um índice de relato ambiental superior que as empresas nas
restantes bolsas, como é possível confirmar pelo gráfico nº 1.

Relativamente às categorias mais divulgadas, constatamos que são as “Provisões
Ambientais”, o “Ativo de direitos de Emissão” e os “Passivos e Ativos Contingentes”. Já
as categorias menos divulgadas são “Ativos intangíveis com exploração de recursos
minerais”, os “Outros ativos intangíveis ambientais” e a “Concessão de Direitos de
emissão governamentais”. As empresas divulgam maioritariamente informação
descritiva.
De referir, que os setores de atividade da amostra podem influenciar as categorias
relatadas.
Na análise efetuada utilizou-se o modelo de regressão linear múltipla. Os pressupostos
deste modelo, designadamente a linearidade da relação entre as variáveis
independentes e a variável dependente (análise gráfica), independência de resíduos
(teste de Durbin-Watson), normalidade dos resíduos (teste de Kolmogorov-Smirnov),
multicolinearidade (VIF e Tolerance) e homogeneidade de variâncias (análise gráfica)
foram analisados e encontravam-se genericamente satisfeitos. O nível de significância
foi fixado em (α) ≤ .05. As variáveis qualitativas foram transformadas em variáveis
Dummy.
Foi utilizado o método “stepwise” que constrói o melhor modelo, isto é o modelo com o
maior número de variáveis independentes estatisticamente significativas.
O modelo explica 60.3% da variação total do índice de relato ambiental e é
estatisticamente significativo, F =51.953, p = .000.
As variáveis independentes que se revelaram significativas para o índice de relato
ambiental, logo com p <0,01, foram: Bolsa internacional (B = 0.224); Irlanda (B = -0.356),
Sensibilidade do setor face ao ambiente (B = 0.145), Alemanha (B = -.259), Dimensão

(B = 0.034), Portugal (B=-0.087), Idade da Empresa (B = -0.001) e Endividamento
(aproximadamente zero).
Tal como Welbeck et al. (2017) e Barbu et al. (2014), constatamos que quanto maior é
a dimensão da empresa mais elevado é o índice de relato ambiental, o que demonstra
que devido à sua maior visibilidade e exposição, procuram gerir a sua reputação e a
perceção dos seus stakeholders.
As empresas dos índices bolsistas de Portugal, Alemanha e Irlanda, quando
comparados com a Finlândia, apresentam valores significativamente mais baixos de
relato ambiental. Estes resultados são similares aos obtidos por Midttun el al. (2006),
que demonstra que o nível de regulamentação e a importância atribuída ao ambiente
influencia positivamente o nível de desempenho de relato ambiental das empresas.
As empresas cotadas em Bolsas Internacionais apresentam valores significativamente
mais elevados de relato ambiental, que pode ser justificado pela exposição e
implementação das melhores práticas.
As empresas de setores críticos para o ambiente apresentam valores mais elevados de
relato ambiental, ou seja, estas empresas procuram assegurar a sua legitimidade para
desenvolver a sua atividade, bem como, responder às expectativas dos seus
stakeholders e eventuais pressões institucionais. Dado que estas empresas estão
sujeitas a divulgar o impacto da sua atividade no ambiente. Este resultado é consistente
a maioria dos estudos que relaciona o relato ambiental e o setor de atividade.
Relativamente à relação entre a idade da empresa (antiguidade) e o nível de relato
ambiental, os resultados do nosso estudo, demonstram que as empresas mais antigas
apresentam menores valores do índice de relato ambiental. Dado que as melhores
práticas habitualmente são desenvolvidas ao longo do tempo, seria expectável que o
resultado fosse diferente.
Assumindo que as empresas mais antigas possuem ativos fixos mais velhos,
normalmente estão associados a um nível mais alto de poluição, podem eventualmente
contribuir para uma menor divulgação de informações ambientais por essas empresas.
Relativamente ao endividamento, embora a variável fosse considerada significativa, a
estimativa do coeficiente de regressão é zero o que mostra que esta variável não tem
impacto no valor do índice.
Já os resultados relativamente às variáveis rentabilidade, empresa de auditoria e os
anos em análise não foram considerados significativos.
Tabela 6 – Resultados da regressão linear
Variável
Dimensão

Índice de Relato Ambiental
Sinal Esperado
Sinal Obtido
+
+

País (Nórdico)
Sector de Atividade sensível
ao ambiente
Rendibilidade
Endividamento
Internacionalização
Idade da Empresa
Empresa de Auditoria

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do SPSS

5. Conclusões
Este estudo investigou o nível de relato ambiental nos seus relatórios e contas das
empresas cotadas em quatro países (Alemanha, Portugal, Irlanda e Finlândia). Para
determinarmos o índice de relato ambiental nos relatórios e contas, seguimos a
metodologia de Barbu et al. (2014), através de 16 categorias, tendo por base as
IAS/IFRS. De acordo com a nossa amostra tivemos 294 observações. Os resultados
demonstram que o nível de relato ambiental é determinado pela dimensão da empresa,
país, sector de atividade, internacionalização, idade e endividamento da empresa.
As categorias mais divulgadas são as “Provisões Ambientais”, o “Ativo de direitos de
Emissão” e os “Passivos e Ativos Contingentes”. Já as categorias menos divulgadas
são os “Ativos intangíveis com exploração de recursos minerais”, os “Outros ativos
intangíveis ambientais” e a “Concessão de Direitos de emissão governamentais”.
Constatou-se também que as empresas divulgam maioritariamente informação
descritiva.
Os resultados alcançados evidenciam que as empresas procuram legitimar as suas
atividades e responder à sua maior exposição/pressão aos stakeholders através do
relato ambiental.
Assim, a análise desenvolvida permite concluir que:
- as empresas de setores de atividade sensíveis ao ambiente possuem índices de relato
ambiental superior aos índices das empresas de setores sensíveis ao ambiente;
- as empresas da Finlândia apresentam índices de relato ambiental mais elevados do
que as empresas de Portugal, Alemanha e Irlanda;
- as empresas que estão cotadas em mais do que uma bolsa internacional apresentam
índices de relato ambiental superiores às empresas que estão apenas numa bolsa;

- as empresas de maior dimensão apresentam um índice de relato ambiental mais
elevado;
- as empresas mais antigas apresentam um índice de relato ambiental mais reduzido;
- embora o endividamento seja considerado uma variável significativa, a estimativa do
coeficiente de regressão demonstra que não tem impacto no valor do índice.
- por fim, a empresa de auditoria e a rentabilidade não foram consideradas variáveis
com impacto estatisticamente significativo.
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