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Resumo: Este artigo abordou o processo de construção da cultura de valorização dos aspectos que
envolvem a sustentabilidade empresarial, o disclosure da responsabilidade ambiental e social
corporativa e o impacto na lucratividade. O objetivo da pesquisa foi analisar as Companhias fechadas,
premiadas pela ABRASCA e identificar aspectos que envolvem critérios que permeiam a geração de
lucros e o disclosure sob a óptica da diversidade ambiental e social como estratégia empresarial. Nesse
contexto, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Considerando a relevância da gestão sustentável,
existe relação nas ações que envolvem o disclosure dos aspectos de sustentabilidade e a lucratividade?
A etnografia foi realizada por meio de análise de relatórios financeiros e não financeiros onde foram
divulgadas a classificação por itens dos aspectos de responsabilidade ambiental e social corporativa,
foram analisados por meio do reporte das informações. Adicionalmente, tem o intuito de ampliar a
visão dos empresários acerca da necessidade de evolução da cultura organizacional em relação à
gestão sustentável, por meio de uma combinação de práticas capazes de promover o desenvolvimento
de critérios que resulte na satisfação e consequente geração de benefícios econômicos futuros.
Palavras-Chave: Cultura organizacional. Gestão estratégica sustentável. Disclosure social.

1. Introdução
Considerando a atual realidade econômica do Brasil, o desafio para manutenção do
posicionamento no mercado abarca uma gestão estratégica sustentável que deve considerar o
momento crítico e competitivo. Dentro de um modelo de negócios é imperativo gerenciar
todos os capitais. Além da gestão dos capitais que integram o modelo de negócios,
importantes capitais relevantes na geração do lucro, gerenciar todos os aspectos que envolvem
o meio ambiente, e, simultaneamente, o reporte de todas as ações resulta em impacto
relevante na visibilidade da empresa no mercado. Indubitavelmente, as Empresas estão
recorrendo à criatividade em inovação na sua forma de gestão global, considerando que se
trata de uma era em que é preciso inovar para promover o desenvolvimento necessário para
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garantia de continuidade no mercado. Na visão de Wlaker (2002) a inovação nos serviços
permitiria explorar importantes relacionamentos e resultaria em desempenho de um
relacionamento central. Em relação a tal aspecto, percebe-se a necessidade de aplicação de
recursos na era do conhecimento, as empresas se inclinam para as pessoas de forma a buscar 661
inovação, por meio de profissionais talentosos, bem treinados, com o intuito de se tornarem
um diferencial competitivo que contribui de forma relevante em termos de qualidade,
produtividade, lucratividade, inovação e desempenho. Vale comentar o entendimento de Cho
e Pucik(2005) que lucratividade e inovação apesar de dimensões distintas estão,
indiretamente, relacionadas de maneira complexa, mediada pelo construto da qualidade dos
serviços. Da mesma forma, é necessária aplicação de recursos em variados elementos que
compõem o aspecto de intangibilidade das Empresas.
Diante desse contexto, o objetivo do artigo foi o alcance dos aspectos intrínsecos e
extrínsecos que permeiam os modelos de gestão sustentável e o impacto na trajetória do lucro.
A metodologia teve uma abordagem qualitativa, apesar da aplicação de cálculos quantitativos,
por meio de um estudo documental descritivo e associação existente entre disclosure e a
lucratividade. Nesta esteira, tem-se a seguinte questão de pesquisa:
Considerando a relevância da gestão sustentável, existe relação nas ações que
envolvem o disclosure dos aspectos de sustentabilidade e a lucratividade? Esta pesquisa
justifica-se pela importância na disseminação da cultura de valorização da sustentabilidade
empresarial.
Este artigo visa contribuir socialmente em relação à percepção por parte das empresas
que ainda estão em fase incipiente na valorização dos aspectos que envolvem a
responsabilidade ambiental e social corporativa e o disclosure como estratégia empresarial.
Em última análise, contribuir reforçando a relevância de um modelo de gestão sustentável
ilustrando a trajetória para geração do lucro e consequente contribuição social das empresas e
a relevância do disclosure ambiental e social.

2. Referencial Teórico
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Este estudo foi desenvolvido levando-se em consideração as teorias que sustentam a
gestão e o disclosure social, accountability, institucional, legitimidade, stakeholders,
sustainability e Corporate social and environmental responsability.
662

2.1 Accoutability
A teoria accountability tem sua origem na administração pública, que em linhas gerais
é a obrigação de prestar contas à sociedade. Teoria que surgiu pela necessidade de proteger os
cidadãos das más condutas dos gestores públicos. Esta teoria tem sido aplicável na iniciativa
privada.
Na compreensão de Moster (1968) accountability abarca um conceito de
responsabilidade que difere objetiva de subjetiva, sendo que a responsabilidade objetiva parte
de um indivíduo ou empresa, geralmente por algum tipo de desempenho, já a subjetiva,
simplesmente, relaciona-se com um indivíduo.
Kluvers (2003) a aplicação da accountability é multifacetada e complexa, sem a
adequada responsabilidade da gestão dos recursos pode resultar em desperdício,
incompetência e corrupção. Em outras palavras, a inadequada gestão pode favorecer um
grupo às custas da sociedade. Destarte, é efetiva a necessidade de difusão da cultura de
prestação de contas.
A Accountability é um elemento importante que direciona a prestação de contas dos
atos de gestão perante os stakeholders interessados na empresa.
2.2 Teoria Institucional
A teoria institucional não é pautada em um arcabouço teórico único, portanto,
possuindo vertentes e terminologias diversas, principalmente, no campo da economia e
sociologia. É imperativo mencionar que o conceito do isomorfismo está presente na vertente
econômica da teoria institucional. O isomorfismo considera que as empresas tentem a
comportamentos similares. Na concepção de Scott (2013) o isomorfismo sob a óptica das
vertentes: regulação, normativa e cognitiva. É de suma importância mencionar que o
isomorfismo regulador são mecanismos coercitivos que norteiam os procedimentos
organizacionais, por meio das leis e normas.
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Nesta esteira, Dimaggio e Powell (2005) mencionam que as empresas almejam ter
visibilidade adequadas ao meio ambiente, com preponderância nos valores considerados
moralmente adequados e aceitos perante a sociedade. Nesse sentido, o disclosure tem sua
663

origem na aplicação da teoria do isomorfismo regulatório.
2.3 Legitimidade
A premissa da teoria da legitimidade defende que as empresas buscam mecanismos
para se legitimar perante a sociedade. No entendimento de Deegan (2002) o principal
mecanismo é um conceito de contrato que traduz legitimidade para a Empresa. Sendo assim,
pode-se concluir que o valor de uma empresa está intrínseca e extrinsecamente relacionado à
sociedade em que está inserida.
Clarkson et al. (2008) argumentam que empresas que comprometem o meio ambiente
têm sua legitimidade ameaçada e tal comportamento é previsível pela teoria da legitimidade e
não pode ser explicada pela teoria do disclosure econômico. Desta forma, predição do futuro
empresarial está atrelado ao nível de divulgação ambiental.
2.4 Stakeholders
Na teoria dos stakeholders, a gestão deve ser pautada no atendimento aos interesses de
grupos internos e externos. De acordo com Freeman (2010) a gestão das empresas devem,
estrategicamente, considerar as demandas que visam satisfazer os interesses dos grupos
interessados como acionistas, empregados, clientes, fornecedores entre outros. Acredita-se
que esta teoria abarca grande influência na sustentabilidade das empresas.
Parmar et al. (2010) argumentam que a teoria dos stakeholders deve ser movida para o
centro do pensamento sobre o gerenciamento dos negócios, delineando a criação de valor para
o comércio, priorizando a criação de valor para as partes interessadas. Os autores concluem
que a liderança que define um negócio é compreender a economia dos mercados e gerenciar
um conjunto de relacionamentos de partes interessadas.

2.5 Sustainability

663

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

Em se tratando de relevância global é importante mencionar a existência de uma
empresa não governamental a Global Reporting Initiative (GRI) fundada em 1977 nos
Estados Unidos, com a missão de atuar buscando uma economia global sustentável, onde
664

oferece subsídios para relatórios sustentáveis.
O conceito de desenvolvimento sustentável foi lançado no relatório Brundtland, da
ONU, consagrado em 1987, está inserido temas relacionados as necessidades humanas,
crescimento econômico dos países, pobreza, consumo de energia, recursos ambientais e
poluição.
A ONU resume no relatório Brundtland, o desenvolvimento sustentável é
essencialmente um processo de transformação dos recursos, a direção dos investimentos, a
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional para harmonização e
potencialidades que reforçam o presente e futuro vislumbrando o atendimento das
necessidades e aspirações humanas. Concernente ao relatório, observa-se que tem o intuito de
corrigir os rumos socioeconômicos e ambientais da humanidade. O relatório prevê as
limitações ao desenvolvimento sustentável impostas pelo estágio atual da tecnologia e da
própria empresa social, no que tange os recursos ambientais e pela capacidade da biosfera de
absorver os efeitos das atividades humanas. Ratifica que tanto a empresa social como a
tecnológica pode ser aprimorada, a fim de proporcionar uma nova era de crescimento
econômico e sustentável. Menciona que a pobreza é um fator que acarreta a degradação
ambiental.
A lógica do entendimento de que, aonde as necessidades básicas são atendidas existe o
desenvolvimento sustentável e há compatibilidade com o crescimento econômico. Em outras
palavras, para que haja o desenvolvimento sustentável exige que o pleno atendimento às
necessidades humanas, sem prejudicar o meio ambiente.
É relevante mencionar a importância do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, trata-se de uma empresa não governamental criada com a missão de
mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente
responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. Criado
com o objetivo de disseminar a prática da responsabilidade social empresarial, apoiando as
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empresas e principalmente na incorporação do conceito de comportamento empresarial
socialmente responsáveis.
Na concepção de Roth (2014) sustentabilidade é um conceito abstrato que significa
coisas diferentes para pessoas diferentes. Muitas vezes é baseado em uma definição de 665
desenvolvimento sustentável que foi fornecido em relatório de 1987 das Nações Unidas, isto
é, um desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Em outras palavras,
o desenvolvimento sustentável significa que as atividades precisam ser avaliadas em termos
de impacto sobre as gerações futuras. Não obstante, uma abordagem integrada deve abranger
três vertentes: ambiental, social e impacto econômico.
No tocante a sustentabilidade pode-se afirmar que é um termo impreciso sob a óptica
de gestão de recursos humanos. É imperativo mencionar que sustentabilidade tem sua origem
da Comissão Brundtland das Nações Unidas (1987), responsável pela inserção de uma ampla
visão global de desenvolvimento sustentável de longo prazo por meio de três pilares:
econômico, social e ambiental. A Comissão de Brundtland das Nações Unidas além de
preocupar-se com questões relacionadas ao meio ambiente se preocupa com o impacto social.
Nas palavras de Ehnert e Harry (2012) a partir da sustentabilidade preconizada por
Brundtland emergiu importantes conceitos acerca da responsabilidade corporativa, inclusive a
responsabilidade social corporativa e desempenho social das Empresas. É válido mencionar
que essencialmente há preocupações com aspectos econômicos, jurídicos e filantrópicos.
No entendimento de Kramar(2014) a responsabilidade social corporativa enfatiza o
impacto das Empresas na esfera social e métricas de desempenho dos objetivos sociais.
Ressalta-se que os conceitos inseridos no contexto de trabalho são exigidos que houvesse
consideração do impacto das atividades corporativas e um determinado número de
stakeholders. Adicionalmente, permitem avaliação de resultados corporativos, desempenho e
impactos que transpassam a arena financeira e econômica.
2.6Corporate Social and Environmental Responsability
Tradicionalmente, o foco das empresas era o caminho da maximização de lucros para
os acionistas. Nesta esteira temos, historicamente, desde a década de 1990 a cultura de uma
empresa social e cultural que compõem uma filantropia empresarial. Na visão de Himmelstein
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(1997) existem contradições sobre a forma como as empresas exercem poder na sociedade
inerente a responsabilidade social corporativa. Trata-se da busca pelo equilíbrio entre
favorecimento dos interesses da empresa e resolução de problemas sociais. Além da melhoria
de suas relações públicas, vendas e imagem reputacional a empresa tem o compromisso de 666
fazer algo em prol da sociedade em que estão inseridas. Aborda o desafio da prática da
responsabilidade social corporativa considerando o aspecto de contrariedade dos acionistas
que visam unicamente a maximização dos seus lucros. Afirma, ainda, que o conceito de
responsabilidade social corporativa ainda é subjetivo considerando que cada empresa
determina seus interesses e sua responsabilidade social corporativa. No entanto, ressalta-se a
necessidade de alinhamento das ideologias conservadoras e movimentos políticos, mas
considera o pragmatismo na abordagem dos problemas sociais e o desconforto causado por
fortes posições ideológicas. E por fim, conceitua responsabilidade social corporativa como
uma filantropia que estabelece relações com diversas instituições sociais na sociedade com
objetivo de atender seus interesses e obter respeito e atenção da sociedade.
Elkington (1998) aborda a necessidade de uma mudança de paradigma em um
conceito de responsabilidade social nos negócios, que não é um conceito novo, mas deve
implicar em negócio sustentável abrangendo a inter-relação entre prosperidade econômica,
qualidade ambiental e justiça social. Defende a necessidade de revolucionar a forma de pensar
e agir considerando o mercado, os valores, a transparência, tecnologia do ciclo da vida,
parcerias e perspectiva de governança corporativa. Na visão do autor, as empresas que são
capazes de envolver seus stakeholders nos processos poderão superar seus concorrentes.
Menciona a necessidade de transparência comunicando seus desempenhos de sustentabilidade
utilizando tecnologias comunicativas.
Van Marrewijik (2003) considera que a responsabilidade social das empresas tem uma
abordagem tridimensional que engloba shareholder, stakeholder e a sociedade.
Indubitavelmente, a abrangência da responsabilidade social corporativa transpassa o
objetivo de cumprir somente às expectativas da sociedade. Intrinsecamente carrega em seu
bojo um novo conceito politizado que assume novos status em nível global que transcende a
visão econômica e agregam a valor as empresas no longo prazo. Desta forma a compreensão
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de sustentabilidade se molda nos negócios considerando os interesses dos variados
stakeholders.
Na concepção de Friedman (1970) os gerentes e executivos são os principais agentes
para aplicação dos princípios de sustentabilidade aplicada aos negócios porque são 667
subordinados contratados para conduzir os negócios de conformidade com os desejos dos
proprietários, que é a geração do lucro das empresas e adequando dentro do possível as regras
da sociedade. Partindo do pressuposto de que, tal mecanismo de mercado que são a forma
adequada de alocação dos recursos escassos. Sendo assim, os gerentes e executivos são
responsáveis direto pelas ações que beneficiam os stakeholders enquadradas nos termos de
responsabilidade social transpassando os interesses econômicos.
Através do relacionamento das teorias elencadas, percebe-se a relevância da busca
pelos fatores que envolvem a gestão sustentável. Deriva-se o questionamento quanto à relação
do reporte das informações e seu impacto na lucratividade. Chama atenção as empresas que
mesmo dispensadas da obrigatoriedade legal do disclosure, o fazem como forma de fortalecer
sua imagem perante o mercado, por meio do fator confiança. É possível supor que a confiança
traduzida pelas informações reportadas geram credibilidade que resultam, indiretamente, em
lucratividade.
3. Procedimentos Metodológicos
Apresenta-se o caminho metodológico da pesquisa, desde a definição do tipo de
pesquisa até a maneira como os dados obtidos foram sistematizados.
3.1 Tipologia do estudo
A pesquisa teve uma abordagem iminentemente qualitativa, por intermédio de uma
pesquisa descritiva na forma de estudo documental, com o número de casos pré-definidos de
conformidade com ambiente que pratica o modelo que foi objeto de análise.
Segundo Gil (2010) tem o objetivo de descrever as características de determinada
população. Podem ser elaboradas com a finalidade de identificar possíveis relações entre
variáveis. Ressalta que entre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por
objetivo estudar as características de um grupo. Incluem-se as pesquisas que visam descobrir
associações entre variáveis.
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A delimitação foi composta por um grupo de empresas premiadas pela Associação
Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA. A intenção com esta pesquisa foi formar
uma plataforma para obtenção da interpretação necessária para o alcance do objetivo deste
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estudo.
O resultado da pesquisa pode servir de base para modelo de gestão sustentável e
disclosure social.
3.2 Critérios utilizados para seleção das instituições
Foram objeto de análise para este estudo as empresas premiadas pela ABRASCA no
ano de 2017 - Votorantim S/A, Enel Brasil, Algar S/A, Liquigás, Caixa Econômica Federal,
Votorantim Cimentos e Brasilprev-. Nesta composição, intencionalmente, foram selecionadas
pela divulgação dos índices de premiação.
3.3 Processo de coleta de dados
Preliminarmente, os dados foram coletados por meio de um levantamento dos
formulários de avaliação das Companhias de capital fechado premiadas pela ABRASCA, 19º
prêmio ABRASCA de relatório anual, conforme apresentado na tabela 1.
Tabela 1 - 19º Prêmio ABRASCA relatório anual
Nº

PESO

ÍTEM AVALIADO

1

Quadro-resumo dos principais indicadores operacionais, financeiros e
0 A 6 sócio- ambientais

2

0 A 6 Perfil Corporativo

3

0 A 5 Identidade corporativa (missão, visão e valores)

4

0 A 5 Mensagem de abertura

5

0 A 10 Infs.s/mercados; segmentação das vendas (produtos ou áreas)

6

0 A 10 Análise econômico-financeira com destaque para DVA

7

0 A 10 Aspectos socioambientais

8

0 A 10 Estratégia e investimentos
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9

0 A 10 Gestão de riscos

10

0 A 10 Governança corporativa

11

0 A 6 Ativos intangíveis

12

0 A 12 Aspectos gerais

669

Tempestividade
Fonte: adaptado da ABRASCA.

Tabela 2 – apresenta o ranking de premiação ABRASCA nota e EBTIDA1 não ajustado.
Tabela 2 - 19º Prêmio ABRASCA - EBTIDA
RANKING

EMPRESA

1

Votorantim S/A

2

NOTA

NOTA FINAL

EBITDA

92

94

9.15%

Enel Brasil

90.5

90.5

-7.08%

3

Algar S/A

87.67

89.67

4.23%

4

Liquigás

86.17

88.17

7.27%

5

Algar Agro

85.33

87.33

4.40%

6

Caixa Econômica Federal

86.33

87.33

3.92%

7

Votorantim Cimentos

84.67

85.67

5.12%

8

Brasilprev

82

84

3.61%

Fonte: elaboração dos autores

3.4Procedimentos para o tratamento dos dados
Para o tratamento dos dados foi levado em conta o objeto desta pesquisa que foi
análise de relatórios com informações financeiras para obtenção do EBITDA não ajustado e
correlacionado com o IBRASCAR, por meio de critérios de aplicação de métodos
quantitativos essenciais para confirmação dos resultados do projeto de pesquisa desenvolvido.
O desenvolvimento foi norteado pelo pensamento de Gray, Kouhy e Lavers (1995) o método
de análise de conteúdo de divulgação social e ambiental envolve duas atividades: a extração
de um esquema de classificação (definindo um conjunto de caixas para colocação dos dados)
¹ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

669

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

e elaborando um conjunto de regras sobre "o que" e "como" codificar, medir e registrar os
dados a serem classificados. Embora tais mudanças tenham refinado as construções de
conhecimento de divulgações sociais e ambientais, o ponto desta seção é esclarecer a forma
para se codificar, medir e registrar as análises de conteúdo e comentar as implicações do 670
disclosure e o impacto na lucratividade e modelos de gestão sustentável.
Adicionalmente, pretende-setestar a relação entre o disclosure e a lucratividade, por
meio de teste de correlação linear e testar o coeficiente de variação da amostra. Foram
aplicados índices de disclosure como: IDISCABR (índice de premiação ABRASCA) e
EBITDA (índice representativo de lucratividade não ajustado).
4. Resultados da pesquisa
O gráfico 1 e tabelas 3, 4 e 5 apresentam um estudo estatístico de correlação e
variação entre notas de premiação ABRASCA e o EBTIDA não ajustado para verificar se
existe relação entre os dois fatores.
Gráfico 1 – Correlação linear de Pearson – nota x lucratividade

Fonte: elaboração dos autores– Software BioEstat

Tabela 3 – Teste de correlação linear – nota x lucratividade
n (pares) =
r (Pearson) =
IC 95% =

8
-0.0944
-0.75 a 0.65
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IC 99% =
R2 =
t=
GL =
(p) =
Poder 0.05 =
Poder 0.01 =

-0.85 a 0.79
0.0089
-0.2322
6
0.8241
0.0701
0.0355
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Fonte: elaboração dos autores – Software BioEstat

Os resultados apresentam forte correlação positiva entre nota e lucratividade (r =
0.0089 e p = 0.8241), rejeitando-se, assim, a hipótese de nulidade. À medida que aumenta
uma das variáveis, a outra cresce de valor, não havendo, entretanto, relação de dependência
entre notas e lucratividade.
A correlação obtida não é significativa, eis que p-valor é igual a 0.8241, a hipótese de
nulidade é rejeitada por estar próximo de 1. No entanto, a associação entre as frequências são
consideradas irrelevantes. Apresenta-se índice <1 perfeita correlação negativa, inversamente
proporcional entre as variáveis. Dessa forma apresenta uma relação fraca entre as variáveis.

Tabela 4 – Coeficiente de variação da amostra – nota final x lucratividade
Médias
Desvios padrões
Coeficiente de variação
Z=
p=

88
3.1168
0.0354
3.588
0.0003

3.5
4.7208
1.3488
-----

Fonte: elaboração dos autores– Software BioEstat

Não há diferença estatisticamente significativa entre os coeficientes observados
(0.0354/1.3488) e os parâmetros (3.1168/4.7208), sendo o p-valor é igual a 0.0003.
Aceitando-se, portanto, a hipótese de nulidade.

Tabela 5 – Análise da variação das notas entre as companhias
FONTES DE VARIAÇÃO
Tratamentos

GL
7

SQ
22.103

QM
3.158
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Erro

96

47.3 e+03

F=
(p) =

492.572

0.0064
1
Fonte: elaboração dos autores– Software BioEstat
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O F-teste é significativo entre (F = 0,0064 p = 1). A comparação entre as médias dos
blocos exibe diferenças não significativas entre as companhias blocos. Pode-se concluir,
assim, que a variação apresenta baixas proporções significativas entre as companhias.
O gráfico 2 – ilustra o comprometimento das empresas no reporte das informações
apresentando, genericamente, uma forte preocupação com o nível do disclosure social.
Gráfico 2 – Ilustração da variação das notas entre companhias
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Fonte: elaboração dos autores adaptado do formulário de avaliação ABRASCA-2017

Os resultados da pesquisa mostraram que não existe uma relevante relação entre o
disclosure e a lucratividade. Apresentou alta qualidade e pequenas oscilações entre as
empresas no que tange o reporte das informações. As empresas, objeto da pesquisa,
apresentaram elevado comprometimento com seus modelos de negócios.
O artigo analisou o reporte das ações relacionadas à gestão sustentável das empresas,
com base nos relatórios de divulgação das ações de sustentabilidade e responsabilidade
ambiental e social corporativa de Companhias premiadas pela Associação Brasileira das
Companhias Abertas. E, alicerçada nessa análise reforça importância da aplicação de recursos
em sustentabilidade e o disclosure como forma de obtenção de vantagem competitiva.
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5. Considerações finais
Levando em conta o cenário globalizado e competitivo, no qual as empresas estão
inseridas. Os desafios são incomensuráveis, especialmente, no atual cenário brasileiro em
decorrência dos efeitos econômicos e políticos. As empresas buscam ser competitivas e cada 673
vez mais entendem que a prestação de contas - Acccountability-, independe da
obrigatoriedade de compliance, é um recurso que traduz confiança as partes interessadas na
situação econômica e as ações ambientais e sociais da empresa. Indiscutivelmente, o fator
confiança tem impacto positivo na imagem da empresa que se transforma em vantagem
competitiva. A pesquisa teve o objetivo de relacionar o nível da qualidade do disclosure com
a lucratividade, e apesar da subjetividade no relacionamento entre a qualidade da divulgação
da informação e a lucratividade, ficou evidente que na prática a transparência e a qualidade
das informações prestadas à sociedade podem, indiretamente, ser relacionada à lucratividade.
A premiação ABRASCA (2017) pelas Companhias de capital fechado reforça essa premissa,
considerando o disclosure voluntário.
Indubitavelmente, o elevado nível de disclosure é uma das ferramentas do planejamento
estratégico empresarial sustentável de alto impacto positivo.
Nesse cenário atual, em que o alto risco de mortalidade das empresas encontra-se
elevado, segundo o SEBRAE (2016), a carga tributária demasiadamente pesada para às
Empresas suportarem; o que impacta negativamente na promoção do desenvolvimento e
garantia de perenidade no mercado. Desta forma, as empresas procuram inovar para o alcance
de resultados geração de recursos, no entanto, não são poucas as empresas que ainda não
assimilaram a cultura de valorização e disclosure das ações que envolvem os aspectos de
sustentabilidade que resultam em importante vantagem competitiva e consequente geração de
lucro. Sob o ponto de vista de gestão, este é um diferencial relevante em qualquer modelo de
negócios que deve ser adequadamente reportado.
Adicionalmente, vale considerar o impasse que é o questionamento quanto à
importância dada à sustentabilidade empresarial e o disclosuresocial.Nesta esteira, há que se
considerar que existe uma intrínseca cultura que deveria ser, paulatinamente, modificada
adicionando-se práticas que poderiam resultar em benefícios econômicos, por meio da
obtenção de vantagem competitiva oriunda da valorização da gestão sustentável.
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No tocante a contribuição social, os resultados que foram apresentados na pesquisa
visam identificar e sugerir um modelo de gestão sustentável que poderá ser aplicável às
empresas de qualquer porte, baseados no comportamento identificados no reporte das
informações analisadas e ilustrando o impacto que o modelo de gestão tem na lucratividade.
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