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RESUMO  
 
A divulgação de informação sobre a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

expandiu-se consideravelmente em todo o mundo, desde a década de 1990. Como 

objetivo geral propomo-nos analisar o grau de divulgação de RSE das maiores 

empresas na Península Ibérica e identificar fatores determinantes da divulgação, nos 

anos de 2007, 2009 e 2011 (anos de crise económica). Para este estudo utilizamos 

como amostra as maiores empresas na Península Ibérica, ou seja, as empresas listadas 

no IBEX 35 e no PSI 20 (total 55 empresas). A metodologia utilizada consistiu na 

realização de uma análise de conteúdo com indexação binária. Os índices de divulgação 

calculados foram contrastados com catorze variáveis independentes para identificar 

alguns fatores determinantes da divulgação. Os resultados indicaram que cada vez mais 

as empresas divulgam informação sobre RSE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
As novas relações de mercado, com uma variedade cada vez ampla de partes 

interessadas, exigem cada vez mais condições de vários tipos. Sabemos que hoje, as 

empresas estão interessados em servir as suas partes interessadas o melhor possível, 

entre outras razões, também, devido às necessidades do mercado (Simnett et al., 2009). 

Consequentemente, adquire um grande valor a questão de uma maior divulgação, ou 

seja, um compromisso de fornecer mais informações do que puramente obrigatória, que 

pode ser definitivamente uma nova estratégia de diferenciação para as empresas. Isto 

implica outros aspetos relacionados, tais como medição e avaliação não só dos 

elementos tangíveis já existentes no capital da empresa, mas também uma série ativos 

intangíveis igualmente importantes para o património empresarial. Entre eles, 

destacamos um conjunto de ações relativas a questões de Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE), as quais podem promover ambas as organizações impactos 

(sociais, econômicos e ambientais) tanto internos como externos nas organizações. 

 

O desenvolvimento económico empresarial sem um compromisso óbvio para o 

desenvolvimento social, econômico e ambiental torna-se pouco humano, causando a 

exclusão social e os impactos que afetam a geração atual e futura. Isso vai contra o 

conceito de desenvolvimento sustentável, de modo que podemos dizer que o mundo 

tem de começar a procurar um equilíbrio entre os elementos das três dimensões acima 

mencionadas que compõem a perspetiva do Triple Bottom Line (Elkington, 1997). 

 

Por essas e outras razões, as questões de Responsabilidade Social Empresarial 

ganharam um espaço significativo para o debate e reflexão no mundo acadêmico, no 

ambiente de negócios e nos meios de comunicação, evidenciado pelo número crescente 

de publicações sobre estes temas (Ioannou e Serafeim, 2012; de Hoo e Olaerts, 2011; 

Margolis et al., 2011; Mohamad et al., 2011 ;. Lopatta et al., 2012).  Não há dúvida de 

que a política de RSE tornou-se central para a gestão estratégica de cada organização 

empresarial (Aras e Crowther, 2009; De Hoo e Olaerts, 2011). 

 

Muitos autores têm investigado as possíveis razões para o conteúdo de divulgação de 

informações no sentido triplo, com ênfase especial em algumas características das 

empresas, tais como: a) o tamanho da entidade (Archel e Lizarraga, 2001; Gray et al., 



2001; Haniffa e Cooke, 2005; Prado et al., 2008 e 2009. Mohamad et al., 2011; Briano 

e Rodriguez, 2012); b) sector industrial (Cook et al., 2003; Demont et al., 2004; Pratten, 

2007; Byrne, 2010; Briano e Rodriguez, 2012); c) o desempenho ou performance 

(Andayani et al., 2008 ; Darmadi, 2010;  Eccles et al., 2011), e d) fatores contextuais 

gerais, como país de origem e o ambiente cultural (Waller et al., 2005; Doh e Guay, 

2006; Jamali e Mirshak, 2007; Han et al., 2010). 

 

Quanto à análise de fatores de contexto interno que influenciam a disseminação de 

informação social, tem sido pouco explorada. Os efeitos do governo corporativo em 

relatórios financeiros já foram estudadas em alguns estudos (Klein, 2002;. Anderson et 

al.,  2004), embora ainda haja muita pesquisa por fazer sobre os efeitos da divulgação 

de carácter social ( Haniffa e Cooke, 2005; Cheng e Courtenay, 2006; Michelon e 

Parbonetti, 2012). 

 

Neste trabalho examinamos fatores, tanto internos como externos à empresa, que 

influenciam o volume da divulgação de informação económica, social e ambiental, 

contudo como os fatores internos à empresa têm sido os menos estudados até ao 

momento, será sobre eles que o presente estudo se concentra mais enfaticamente. 

 

A divulgação está incluída nas oito áreas prioritárias identificadas pela estratégia 

europeia: sensibilizar e promover o intercâmbio das melhores práticas e apoio a 

iniciativas com várias partes interessadas, a cooperação com os Estados membros, a 

informação dos consumidores e transparência, pesquisa, educação, as PME1, a RSE 

na perspetiva internacional (COM, 2011). Consideramos positiva esta abordagem às 

boas práticas de sucesso e transparência como um pré-requisito para medir e avaliar 

as políticas de RSE. Tudo isto tem motivado o aparecimento de organizações e 

instituições que estão definindo orientações nestas matérias. 

 

O interesse pela RSE na Península Ibérica aumentou nas últimas décadas do século 

passado, sendo em dezembro de 2002, que Portugal teve a primeira certificação em 

Responsabilidade Social (SA 8000), a empresa Novadelta. 

 

Portanto, a análise que pretendemos fazer é investigar o grau de divulgação da 

responsabilidade social de um grupo de empresas da Península Ibérica, no horizonte 

temporal 2007-2011, sendo um período de crise financeira em Espanha e Portugal. 

                                                 
1 Pequenas e Médias Empresas 



Especificamente, este estudo examina a associação entre alguns atributos ao nível da 

empresa (tamanho, indicadores GRI, a composição do Conselho e as diretrizes 

seguidas) e o índice de divulgação da RSE, assim como a relação entre a crise 

económica e a citada divulgação. 

 

Como o período em análise inclui um período de tempo pertencente à recessão 

económica que se vive. Seria interessante determinar se a crise condicionou e até 

piorou o nível de divulgação de informação social pelas empresas. Note-se que a 

Estratégia Europeia para a Responsabilidade Social (EERS-2011) adverte que a crise 

económica, pode contribuir para uma estratégia renovada e abrir caminho para as 

organizações implementarem políticas e práticas sustentáveis, responsáveis e 

contribuírem para o aumento dos níveis de confiança do consumidor (COM, 2011). Esta 

é uma razão para dizer que a RSE pode ser uma boa iniciativa para sair da crise atual. 

 

Depois desta breve introdução, falaremos sobre a importância da divulgação da 

informação, o método utilizado e a amostra em estudo, o índice de divulgação da RSE 

e as hipóteses estudadas, os resultados e as conclusões. 

 

 

2. A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE RSE 
 

Há imensos fatores que influenciam o aumento da divulgação de informações sobre a 

RSE. Esses fatores são de vários tipos, e pode destacar o econômico, político, cultural, 

jurídica, tecnológica, social e ambiental. Além disso, mais e mais empresas estão 

motivados para comunicar informações sobre o seu desempenho social, ético e 

ambiental. Tudo isso vai resultar, em primeiro lugar, em um número crescente de 

relatórios desenvolvidos e divulgados e, por outro, uma maior transparência para as 

organizações. 

 

Em conexão com o acima exposto, de acordo Ioannou e Serafeim (2012) a divulgação 

da sustentabilidade conduz a: a) um aumento na responsabilidade social dos 

empresários, b) acompanhamento regular do desenvolvimento sustentável, c) 

priorizando treinamento de funcionários, d) gestão mais eficaz do Conselho, e) aumento 

da implementação de práticas éticas nos negócios, f) uma diminuição no suborno e 

corrupção g) melhorar a credibilidade da gestão dentro da empresa. 

 

A divulgação dos relatórios de sustentabilidade não só aumenta a transparência, mas 



também pode mudar o comportamento corporativo. Esta comunicação de informações 

requer que as empresas giram estas questões de forma eficaz, a fim de evitar mau 

desempenho revelador das suas múltiplas partes interessadas. Uma das consequências 

para as empresas é que elas podem mudar a maneira de conduzir os negócios. Se o 

desempenho melhora também fornece uma vantagem competitiva e leva a um melhor 

desempenho financeiro a longo prazo (Eccles et al., 2011), portanto, os relatórios podem 

aumentar o valor econômico produzido por uma empresa (Ioannou e Serafeim, 2012).  

 

A divulgação financeira das empresas pode ser decomposta em divulgação financeira 

regulada (demonstrações financeiras, notícias e outros ad-hoc de informações 

regulada) e divulgação voluntária (por exemplo, relatórios de sustentabilidade, 

teleconferências, comunicados de imprensa, etc.) (Lopatta et al., 2012). Estas 

divulgações voluntárias, ajudam a mitigar a distribuição assimétrica de informações 

entre internos (gestores) e outsiders (investidores) e facilitam a alocação eficiente de 

recursos na economia de mercado (Healy e Palepu, 2001). 

 

O grande desenvolvimento dos meios de comunicação também contribuíram 

positivamente para aumento da divulgação (Brammer e Pavelin, 2004b). Da mesma 

forma, a maior importância da divulgação vem da criação de índices e classificações de 

ações socialmente responsáveis, declarações relativas a políticas de RSE e 

interferência de organizações nacionais e internacionais, incluindo a Comissão Europeia 

e da OCDE (Marques e Teixeira, 2008), todas as circunstâncias que favorecem uma 

maior e melhor divulgação. 

 

Mudar a mentalidade das pessoas em relação à RSE representa um dilema para a 

gestão estratégica das empresas. Os administradores têm que adaptar suas decisões 

e / ou estratégias para as diferentes partes interessadas, sem esquecer os interesses 

dos acionistas e credores, que afirmam que a empresa deve ter uma boa saúde 

financeira (Brammer e Pavelin, 2004b). Para este fim, muitos gestores têm desenvolvido 

sistemas de gestão apropriados para a implementação de práticas de RSE. 

 

De acordo com Branco e Rodrigues (2008), existem dois tipos de motivações para as 

empresas divulgarem as suas práticas socialmente responsáveis. Alguns acreditam que 

por trás dessa atitude há uma vantagem competitiva, permitindo-lhes alcançar melhores 

resultados económicos. Os gestores esperam ter boas relações com seus públicos de 

interesse, quer para alcançar maiores retornos financeiros, ajudando o investimento de 

valiosos ativos intangíveis (recursos e competências) que pode ser uma importante 



vantagem competitiva, uma vez que esses ativos podem distinguir o seu negócio dos 

seus concorrentes. Outras empresas participam em atividades de responsabilidade 

social e de divulgação devido a pressões externas, tentam seguir outras empresas, 

porque acreditam que se não o fizerem podem sofrer em termos de rentabilidade e 

sobrevivência 

 

Mesmo seguindo as múltiplas motivações para a realização da divulgação, alguns 

autores argumentam que a comunicação de RSE pode representar o impacto nos 

negócios das organizações na comunidade e é visto como um meio de se livrar da 

responsabilidade desses impactos ( Gray et al., 1995b e 1996). Outros vêm a divulgação 

como pouco mais que uma tentativa de manipular os interessados e gerar impressões 

favoráveis do desempenho organizacional (Deegan, 2002; Deegan et al., 2002; Milne e 

Patten, 2002; Bebbington et al., 2008). 

 

Tradicionalmente, os principais meios de comunicação da RSE tem sido através dos 

relatórios anuais das empresas. No entanto, a Internet oferece agora uma ferramenta 

de comunicação adicional para aprimorar as práticas tradicionais de relatórios 

corporativos. Internacionalmente, a comunicação baseada na web foi promovido para 

melhorar as práticas de comunicação para "permitir a igualdade de acesso" tradicional 

à informação para todas as partes interessadas (OCDE, 2004) e a pesquisa indicou que 

a internet é uma fonte de referência para informações corporativas (Heinze e Hu, 2006; 

Conway, 2012). 

 

Como um meio de comunicação, a web tem demonstrado capacidade de melhorar a 

satisfação do cliente através da expansão da quantidade e qualidade das informações 

prestadas pelas empresas, até agora de outras maneiras, gerando valor acrescentado 

para a empresa dificilmente alcançável através de canais de comunicação tradicionais. 

 

O relatório de sustentabilidade corporativa ou relatório de RSE, na academia, é uma 

fonte muito utilizada na investigação. Além disso, também em termos de negócios, o 

relatório de cada vez é mais importante para reduzir a assimetria de informações entre 

a empresa e as partes interessadas (Cheng et al., 2012). Como a pressão dos 

stakeholders as empresas têm necessidade de serem transparentes sobre as suas 

práticas de RSE, os administradores devem usar o relatório de sustentabilidade, como 

uma ferramenta para a construção de canais melhores e mais eficazes, na comunicação 

entre a empresa e os seus stakeholders, tornando-se a empresa mais confiável e mais 

acessível (Ioannou e Serafeim, 2012; Font et al., 2012.). 



 

Nas últimas décadas, o número de relatórios emitidos aumentou significativamente. Em 

2011, um estudo realizado pela KPMG descobriu que 95% das 250 maiores empresas 

do mundo têm feito um relatório de RSE, o que representa um salto de mais de 14% em 

comparação com os resultados da KPMG 2008. Notavelmente, 80% dos relatórios 

elaborados, em 2011, seguiram a orientação fornecida pela GRI.  

 

 

3. METODOLOGIA E A AMOSTRA EM ESTUDO  
 

O método utilizado para pesquisa consistiu em uma análise de conteúdo de relatórios 

de responsabilidade social empresarial, bem como outras informações disponíveis nos 

sites de empresas que consideram de interesse no domínio da informação social. 

 
Para analisar a divulgação de informações sobre a RSE na Península Ibérica seguiu-se 

uma metodologia quantitativa de obtenção da informação. Para cálculo do índice 

explicativo foram usados 79 indicadores GRI, atribuindo a pontuação 1 se a empresa 

informa sobre determinado indicador ou 0 caso contrário. Subsequentemente, um índice 

ponderado foi calculada para 10, obtendo-se uma medida simples entre 0 e 10. 

 

Neste processo, optou-se observar os indicadores GRI, pelas seguintes razões: 

 

a) Reduzir a subjetividade subjacentes do trabalho desta natureza. 

b) Para a elevada aceitação que, tal como reflectido no número significativo de 

organizações usando-o como uma base para preparar relatórios de todo o 

mundo. 

c) A GRI já foi amplamente usado em outros relatórios e estudos de CSR e isso 

proporciona contraste e progresso geral da investigação. 

 

A população estudada no presente inquérito é constituído por todas as empresas 

abrangidas no índice PSI 20, em Portugal e no IBEX 35, em Espanha. O horizonte 

temporal em estudo compreende os anos 2007, 2009 e 2011. 

 

A seleção desta amostra teve por base as seguintes razões:  

 

a) a sua importância no desenvolvimento económico dos dois países;  

b) o desenvolvimento a nível da RSE;  



c) a aplicação de padrões de governo corporativo,  

d) a possibilidade de acesso a relatórios e outras informações na Internet, e  

e) o fato de que a Península Ibérica está passando por uma crise económica e 

financeira grave. 

 
 
4. INDICE DE DIVULGAÇÃO DA RSE E HIPÓTESES DE ESTUDO   
 

O Índice de divulgação da RSE calcula-se da seguinte forma: 

n 
Σ (IK x Wi) 
i=1 

      IDRSEj = ___________  x 10 
n 
Σ (Mi x Wi) 
i=1 

 
Em que: 
 
 IDRSEj = índice dimensão explicativa dos indicadores econômicos  
n = nº total de ítens das dimensões do índice; 
Ik = pontuacão do ítem k, 1  se verifica, 0  se não verifica; 
i = i-ésima dimensão do índice, com i = 1,…, n; 
k = k-ésimo ítem de cada dimensão, com k = 1,…, n; 
Mi = pontuacão máxima da dimensão i; 
Wi = peso imputado à dimensão i; 
Sendo, 0 ≤ IDRSEj ≤ 10 
 

De acordo com o que acabamos de apresentar, obtemos: 

 
IDRSE =   __Pontos obtidos no IE x 10  

                                                                  Total de pontos possiveis de conseguir 
 

Tabele 1: Indice de Divulgação RSE 
Variavel   Ano 2007 2009 2011 
IDRSE 
             Media 
 Mediana 
 Desvio Padrão 
 Valor mínimo 
 Valor máximo 
 Teste de normalidade (p) 

 
5.76 
6.46 
2.53 
0.10 
9.50 
0.048 

 
6.35 
6.96 
2.42 
0.80 
10.00 
0.027 

 
7.00 
7.85 
2.53 
0.10 
10.00 
0.002 

Fonte: Elaboração Própria 
 
 



Como podemos ver a divulgação revelou que o índice de divulgação da RSE tende a 

aumentar durante o período em estudo, como evidenciado pelos resultados da tabela1.. 

A tabela 2 apresenta os resultados do Índice, por ano e em separado para Portugal e 

Espanha. As diferenças são estatisticamente significativas (p = 0,000), em geral, nas 

empresas portuguesas (p = 0,027) e nas empresas espanholas 0,001). 

Comparativamente o Indice de divulgação é maior em Espanha. 

 
 
 
 

 Tabela 2: Comparação do IDRSE de acordo com o ano em que a 
informação foi divulgada  

Índices País Ano Media Mediana χ2 p 

ID
R

SE
 

Portugal 
2007 
2009 
2011 

5.21 
5.60 
6.66 

5.20 
5.90 
7.80 

7.194 0.027 

Espanh
a 

2007 
2009 
2011 

6.67 
7.10 
7.75 

7.10 
7.70 
8.20 

14.01
9 0.001 

Total 
2007 
2009 
2011 

6.11 
6.52 
7.33 

6.65 
7.05 
8.15 

21.13
5 0.000 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Os fatores que explicam o nível de divulgação em matéria de RSE podem ser agrupados 

em características de negócios, fatores contextuais gerais e contexto interno (Adams, 

2002). Há diversas variáveis que analisaremos nestes grupos. 

 

O tamanho da empresa tem sido uma variável estudada por diversos autores, a fim de 

determinar a sua influência sobre a divulgação da RSE (Archel e Lizarraga, 2001; Prado 

et al., 2009; Briano e Rodriguez, 2012). Algumas justificações para a existência de uma 

relação positiva entre o tamanho da empresa e do nível de divulgação são fornecidas 

de seguida. Segundo Gandia e Andrés (2005), as grandes empresas têm menores 

custos associados à produção de informações ou a existência de desvantagens 

competitivas relacionadas com a divulgação, assim como, têm necessidade de fornecer 

informações adicionais sobre a evolução da empresa aos seus Stakeholders. Haniffa e 

Cooke (2005) argumentam que esta relação positiva resulta do fato de que as grandes 

empresas são mais empreendedoras e realizam mais atividades com maior impacto na 

comunidade. As grandes empresas são mais propensos a realizar ações de 

responsabilidade social porque têm mais dinheiro e pessoal (Mohamad et al., 2011). 

 

Como as preocupações sobre o impacto ambiental, responsabilidade social e governo 



corporativo estão aumentando, em resposta, um número crescente de reguladores de 

todo o mundo estão a rever os acordos de gestão de negócios para garantir que a 

conduta das empresas está alinhada com os interesses da sociedade (Ioannou e 

Serafeim, 2012). Eccles et al. (2011) argumentam que as empresas sustentáveis são 

mais propensos a ter sistemas de gestão de topo, encorajadas em parte pelo 

desempenho de sustentabilidade da organização. Portanto, se as empresas, numa base 

voluntária, seguem os princípios e as normas sugeridas por organizações internacionais 

no seu sistema de gestão, elas estão-se comprometendo a serem transparentes na 

divulgação da informação. 

 

O corpo principal da gestão de uma empresa é o CA. Os resultados das suas ações 

afetam as decisões dos Stakeholders da empresa. Dado que a composição deste órgão 

é muito diferente de uma empresa para outra, é importante observar se a sua 

constituição e atividade tem influência sobre a divulgação de informações sobre a RSE 

(Hang et al., 2007). 

 

A organização de uma empresa pode incluir, ou não, a existência de uma comissão ou 

grupo dedicado a RSE. De acordo Eccles et al. (2011), as empresas com forte cultura 

de sustentabilidade são significativamente mais propensos a formar um comitê 

independente para a sustentabilidade. Neste ponto, nós questionamos qual é a relação 

entre a existência desta comissão ou grupo e a transparência na divulgação de 

informações sobre a RSE. 

 

Uma vez que existem diferenças culturais e institucionais, as atividades de 

responsabilidade social devem dirigir-se às preocupações locais (McWilliams et al., 

2006; Jamali e Mirshak, 2007). A partir de uma perspetiva comparativa, o papel que a 

empresa possui, como agente socialmente responsável, varia entre as regiões e 

culturas nacionais (Doh e Guay, 2006; Han et al., 2010). 

 
Tendo em conta todas estas problemáticas, testámos as seguintes hipóteses: 

Hipóteses  
H1 O índice de divulgação da RSE relaciona-se positivamente com o tamanho da 

empresa 
H2 O índice de divulgação da RSE relaciona-se com o tamanho do Conselho de 

Administração da empresa 
H3 O índice de divulgação da RSE relaciona-se com a percentagem de mulheres no 

Conselho de Administração da empresa 
H4 O índice de divulgação da RSE relaciona-se com a percentagem de 

administradores não executivos no Conselho de Administração da empresa 



H5 O índice de divulgação da RSE relaciona-se com a percentagem de 
administradores independentes no Conselho de Administração da empresa  

H6 O índice de divulgação da RSE relaciona-se com o número de reuniões no 
Conselho de Administração da empresa 

H7 O índice de divulgação da RSE difere dependendo se a empresa adere ou não 
aos princípios GRI 

H8 O índice de divulgação da RSE difere dependendo se a empresa adere ou não 
aos princípios SA800 

H9 O índice de divulgação da RSE difere dependendo se a empresa adere ou não 
aos princípios AA 1000 

H10 O índice de divulgação da RSE difere dependendo se a empresa adere ou não 
aos princípios do Global Compacto 

H11 O índice de divulgação da RSE difere dependendo se a empresa adere ou não 
aos princípios do FTSE4Good 

H12 O índice de divulgação da RSE proposto está relacionado com la existência de 
um Comité ou grupo dedicado à RSE 

H13 O índice de divulgação da RSE difere se a empresa revela a informação de 
maneira independente do Relatório de Contas. 

H14 O índice de divulgação da RSE difere dependendo do país a que pertence a 
empresa 

 
Uma vez apresentadas as hipóteses que queremos analisar apresentamos de seguida 

os resultados do estudo empírico. 

 

 
 
5. RESULTADOS 

 

Como podemos ver as relações são positivas, mas somente em alguns dos índices são 

estatisticamente significativas. 

 
Tabela 3: Correlação do IDRSE com diversas variáveis  

Ano 2007 2009 2011 
Variável rs p* rs p* rs p* 

(H1) volume de negócios +0.20 0.071 +0.13 0.171 +0.12 0.181 
(H2) tamanho do CA +0.21 0.124 +0.16 0.242 +0.14 0.294 
(H3) percentagem de 
mulheres no CA +0.19 0.087 +0.15 0.268 +0.09 0.526 

(H4) percentagem de 
administradores não-
executivos no CA 

+0.38 0.004 +0.32 0.018 -0.01 0.938 

(H5) percentagem de 
administradores 
independentes no CA 

+0.19 0.162 +0.16 0.236 +0.19 0.166 

(H6) número de reuniões do 
CA +0.06 0.684 +0.23 0.092 +0.37 0.006 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os nossos resultados mostram que o IDRSE apresenta correlações estatisticamente 

significativas, em 2007 e em 2009, com a percentagem de administradores não-



executivos (H4) no CA (p = 0,004 e p = 0,018) e com o número de reuniões do CA (H6), 

em 2011 (p=0,006). Segundo Michelon e Parbonetti (2012), os administradores não 

executivos são membros influentes da comunidade que prestam serviço à empresa em 

termos de reputação. Esses administradores trazem uma perspetiva não-empresarial 

nas discussões e decisões do CA, o que garante uma melhor compreensão das 

necessidades e expectativas das partes interessadas. Neste sentido, eles podem 

promover a divulgação da RSE para assegurar a coerência entre as decisões 

organizacionais e as ações e valores da sociedade. 

 
Nos resultados obtidos verificamos que em relação às variáveis volume de negócios 

tamanho do CA, percentagem de mulheres no CA e percentagem de administradores 

independentes no CA, nos três anos, existem correlações positivas mas não são 

estatisticamente significativas. Também, Darmadi (2011) e Mohamad et al., (2011) 

argumentam que a presença das mulheres no CA não tem impacto sobre os resultados 

das empresas. Por outro lado, há autores que defendem que as mulheres tendem a ser 

mais sensíveis à RSE que os homens (Webb, 2004) e espera-se que estejam mais 

preocupadas com o bem-estar das diversas partes interessadas (Ayuso e Argandoña, 

2009).  

 

Relativamente à H5, também, Eng e Mak (2003) e Briano e Rodriguez (2012) 

encontraram uma relação negativa entre a presença de conselheiros independentes e 

divulgação voluntária. Mas, por outro lado, Khan et al., (2013) argumentam que os 

conselheiros independentes constituem um mecanismo de governança que fortalece a 

capacidade do CA de demonstrar transparência às partes interessadas.  

 
Tabela 4: Comparação do IDRSE com diversas variáveis  

Variável Ano Aderiram? Media Mediana z p* 

(H
7)

 
pr

in
ci

pi
os

 d
a 

G
R

I 

2007 
 Não 
 Sim 

2,63 
7,10 

2,79 
7,09 -5,514 0,000 

2009  Não 
                Sim 

2,90 
7,21 

3,17 
7,34 -4,714 0,000 

2011  Não 
 Sim 

2,85 
8,04 

2,66 
8,29 -5,029 0,000 

(H
8)

 a
de

re
m

 
ao

s 
pr

in
ci

pi
os

 
da

 S
A

80
00

 2007  Não 
 Sim 

5.62 
7.14 

6.20 
7.60 -1.347 0.178 

2009  Não 
 Sim 

6.30 
6.77 

6.96 
7.47 -0.648 0.517 

2011  Não 
 Sim 

6.94 
8.16 

7.78 
8.16 -0.756 0.478 

(H
9)

 
pr

in
ci

pi
os

 d
o 

A
A

10
00

 

2007  Não 
 Sim 

5.10 
7.00 

5.51 
7.09 -2.328 0.020 

2009  Não 
 Sim 

5.56 
7.11 

5.95 
7.22 -2.105 0.035 



2011 
 Não 
 Sim 

6.19 
7.98 

7.22 
8.23 -2.220 0.026 

(H
10

) 
pr

in
ci

pi
os

 
do

 P
ac

to
 

M
un

di
al

 2007  Não 
 Sim 

3.80 
6.71 

3.48 
6.69 -3.552 0.000 

2009  Não 
 Sim 

4.31 
6.98 

4.30 
7.34 -3.130 0.002 

2011  Não 
 Sim 

3.51 
7.98 

3.23 
8.35 -4.728 0.000 

(H
11

) 
ín

di
ce

 
FT

SE
4G

oo
d 2007  Não 

 Sim 
5.35 
6.84 

6.08 
6.71 -1.701 0.089 

2009  Não 
 Sim 

5.40 
7.41 

5.95 
7.78 -2.976 0.003 

2011  Não 
 Sim 

5.88 
8.29 

6.33 
8.54 -3.177 0.001 

 
Em relação ao sistema de gestão os nossos resultados mostram que existem nos três 

anos diferenças estatisticamente significativas entre o IDRSE e aplicação dos princípios:  

GRI (H7), AA100 (H9) e Pacto Mundial (H10), ou seja, o IDRSE depende se a empresa 

segue ou não estes princípios. 

 

Em relação à H11, os resultados mostram que só em 2007 é que não existe diferença 

estatisticamente significativa. Em 2009 e 2011 houve diferença estatisticamente 

significativa (p <0,05), ou seja, o IDRSE depende se a empresa adere ou não aos 

princípios FTSE4Good. 

 

Na mesma linha, Eccles et al., (2011) desenvolveram um trabalho onde compararam 

um grupo de empresas sustentáveis (que adotaram princípios políticos / sociais e 

ambientais de forma voluntária) com um grupo que não segue quase nenhuma dessas 

políticas. As empresas sustentáveis, que seguem determinados princípios e diretrizes, 

são induzidas a prestar mais atenção às externalidades e isso manifesta-se nas suas 

relações com as partes interessadas, tais como empregados, clientes e organizações 

não-governamentais que representam a sociedade civil. 

Tabela 5: Comparação do IDRSE com diversas variáveis  

Variável Ano Existe ? Media Mediana z p 

(H
12

) 
C

om
ité

 
de

di
ca

do
 á

 
R

SE
 

2007  Não 
 Sim 

5.46 
6.42 

6.14 
6.96 -1.075 0.283 

2009  Não 
 Sim 

6.06 
6.74 

6.27 
7.22 -0.828 0.408 

2011  Não 
 Sim 

6.86 
7.18 

7.78 
7.85 -0.085 0.933 

(H
13

) 
di

vu
lg

aç
ão

  
de

 
    2007 

 Não 
 Sim 

4.09 
6.57 

3.92 
6.96 -2.906 0.004 

2009 
 Não 
 Sim 

5.20 
6.73 

6.08 
7.03 -1.510 0.131 



2011 
 Não 
 Sim 

4.68 
7.96 

4.05 
8.23 -3.280 0.001 

 
Relativamente à H12, como podemos ver, não existem diferenças significativas (p> 

0,05), ou seja, verifica-se que o fato de ter um grupo dedicado à RSE, ou não, é 

irrelevante na divulgação da informação sobre RSE. 

 

Ao testar a H13, encontrámos diferenças significativas em 2007 e 2011, sendo assim 

podemos concluir que, em 2007 e 2011, os dados confirmam a hipótese. Os valores das 

medidas de tendência central (média e mediana) também permitem afirmar que as 

empresas que disponibilizam informações de forma autónoma do Relatório de Contas 

mostram níveis mais elevados de divulgação de informação de RSE. 

 

Na H14, a existência de diferenças estatisticamente significativas foi observada em 

2007, mostrando que as empresas espanholas têm níveis mais elevados de divulgação 

que as empresas portuguesas. Esta tendência tornou-se menos relevante em 2009 e 

2011, anos em que não há diferenças estatisticamente significativas, ou seja, os níveis 

de divulgação das empresas portuguesas se assemelham aos das empresas 

espanholas, o que é compreensível, pois as empresas em estudo (pertencem ao PSI20 

e ao IBEX35) estão cada vez mais sujeitos à mesma legislação internacional. 

 
Comparação do IDRSE com o país a que pertencem as empresas  

Índice Ano País a que 
pertencem Media Mediana z p 

(H
 1

4)
 p

aí
s 

a 
qu

e 
pe

rt
en

ce
 a

 
em

pr
es

a 2007 Portugal 
Espanha 

4.56 
6.44 

4.94 
6.96 -2.712 0.007 

2009 Portugal 
Espanha 

5.65 
6.74 

6.46 
7.22 -1.671 0.095 

2011 Portugal 
Espanha 

6.91 
7.06 

8.04 
7.60  -0.044 0.965 

Fonte: Elaboração Própria 

 
 
 
 

 
 
6. CONCLUSÕES 

 

O sucesso de uma empresa já não está ligado apenas à capacidade produtiva, 

inovadora e quota de mercado, agora também é importante o seu desempenho nos 



aspetos sociais e ambientais, de acordo com a máxima de "economicamente viável, 

socialmente justo e ambientalmente sustentável". A teoria alerta que as empresas que 

realizam ações socialmente responsáveis conseguem competir melhor nas atuais 

condições no mercado. 

 

É fundamental que a empresa tenha uma atividade sócio-ambiental favorável, mas 

também é importante que as partes interessadas estejam conscientes dessas práticas 

através da informação que as empresas vão transmitindo. A divulgação de informação 

desempenha um papel fundamental na construção da reputação da empresa. Contudo, 

é imperativo que a imagem esteja em conformidade com o desempenho, que não sejam 

apenas meros passos para gerar publicidade. 

 

A diversidade das partes interessadas é um desafio em si mesmo, como todas elas têm 

informações específicas, as empresas têm de encontrar o equilíbrio para que a 

informação divulgada seja prática e viável para todos os stakeholders. A publicação de 

um relatório desta natureza não pode ser entendida apenas como compromisso 

corporativo eficaz para minimizar o seu impacto sobre o meio ambiente, é importante 

divulgar informação para dar a conhecer o valor real de todas as dimensões da empresa.  

 

Como fiabilidade é uma qualidade de informação que afeta diretamente a tomada de 

decisões, as regras estabelecidas pelas empresas, em relação à divulgação, têm 

impacto sobre o relacionamento com as partes interessadas. Para reduzir a falta de 

confiança das partes interessadas e a assimetria de informação, as empresas adotam 

diretrizes para orientarem voluntariamente a sua atividade, como SA8000, AA1000, 

Global Compact, GRI e FTSE4Good, entre outras. É muito importante que a empresa 

adote certificações internacionais e sistemas de gestão que permitem a monitorização 

da gestão ambiental e social da empresa. 

 

A divulgação facilita a comparabilidade, sublinhando que a qualidade da informação é 

muito importante para o processo de gestão e tomada de decisões pelas partes 

interessadas. A principal ferramenta atualmente utilizada pelas empresas para 

comunicar o seu desempenho em matéria de RSE estão relata relatórios de RSE ou de 

sustentabilidade, e uma vez que não existe regulamentação, nacional ou internacional, 

em conexão com a apresentação da base de informações social, a GRI tornou-se a 

maior conquista na padronização desses documentos. As empresas que analisamos 

seguiram as diretrizes da GRI na forma, mas a falta de obrigatoriedade leva à falta de 

uniformidade das informações o que torna difícil, por vezes, a análise. 



 

No nosso trabalho, o resultado mais importante foi a definição de um índice explicativo 

do nível de divulgação. Os resultados mostram uma tendência no sentido de aumentar 

as taxas de divulgação ao longo do tempo entre 2007 e 2011. 

 

 

7. LIMITAÇÕES 
 

Apesar do uso generalizado, da análise de conteúdo, nos últimos anos, em 

investigações sobre a divulgação de informação social e ambiental, continuam a existir 

algumas limitações. Podemos destacar o fato de que apenas nos permitem saber o que 

acontece em um determinado momento não é possível saber a futura estratégia da 

empresa. Outra limitação da análise de conteúdo é a subjetividade, uma vez que o 

método depende muito da integridade do investigador. 

 

Outras limitações importantes desta pesquisa são o pequeno número de empresas, 

apenas 55, e  só foram considerados dois países: Espanha e Portugal. 
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