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RESUMO 

DANDARO, Fernanda Massarotto. Por que agir responsavelmente? Uma análise da relação 

entre risco financeiro e responsabilidade social corporativa em empresas brasileiras de 

capital aberto. 2019. 86 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) – 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.  

 

Este estudo tem como objetivo investigar o impacto da adoção de práticas de responsabilidade 

social corporativa (RSC) sobre o risco financeiro em empresas brasileiras de capital aberto.  Os 

dados foram coletados utilizando a plataforma Thomson Reuters. A base ASSET4 ESG foi 

escolhida por possibilitar a observação do efeito individual de aspectos ambientais, sociais, 

econômicos e de governança sobre a percepção do risco financeiro. A variável dependente 

escolhida como proxy para o risco financeiro foi o rating, realizado pelas empresas de 

classificação de risco de crédito Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s. A metodologia 

empregada foi a análise de dados em painel desbalanceado, com a estimação do modelo por 

logit ordenado robusto. Foram desenvolvidos onze modelos para analisar a relação entre as 

variáveis explicativas de RSC e a variável dependente. Foi necessário o emprego de variáveis 

de controle presentes na literatura internacional para garantir a qualidade explicativa dos 

modelos. Considerou-se questões como a composição do capital, a rentabilidade, a liquidez, o 

giro do ativo, a alavancagem, o tamanho da empresa e a cobertura dos analistas. Os resultados 

desses modelos sugerem que as práticas de RSC reduzem o risco financeiro em empresas 

brasileiras, principalmente por meio da dimensão econômica em empresas com grau de 

investimento, e da dimensão social em empresas com elevado rating. Além disso, para as 

dimensões ambiental e de governança os resultados não mostram evidências de redução do 

risco financeiro. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade social. Responsabilidade social corporativa. Risco 

financeiro. Classificação de crédito. Rating.  



 
 

ABSTRACT 

DANDARO, Fernanda Massarotto. Why act responsibly? An analysis of the relationship 

between corporate social responsibility and financial risk in Brazilian publicly traded 

companies. 2019. 86 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) – Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2019.  

 

This study aims to investigate the impact of the adoption of corporate social responsibility 

(CSR) practices on financial risk in Brazilian public companies. We collected the data using 

the Thomson Reuters platform. We choose the ASSET4 ESG base because it allows the 

observation of the individual effect of environmental, social, economic and governance aspects 

on financial risk. The dependent variable, the proxy for financial risk, is the rating, carried out 

by the credit rating companies Moody's, Fitch and Standard & Poor's. We use as methodology 

the unbalanced panel data analysis and we estimate the models using robust ordered logit. We 

developed eleven models to analyze the relationship between the CSR explanatory variables 

and the dependent variable. It was necessary to use control variables present in the international 

literature to guarantee the explanatory quality of the models. Such as capital composition, 

profitability, liquidity, asset turnover, leverage, company size, and analyst coverage. The results 

of these models suggest that CSR practices reduce financial risk in Brazilian companies, mainly 

through the economic dimension in investment-grade companies, and the social dimension in 

non-investment-grade companies. Also, environmental and governance dimensions do not 

appear to reduce financial risk.  

  

Keywords: Social Responsibility. Corporate Social Responsibility. Financial risk. Credit risk. 

Rating.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o agravamento dos problemas sociais e ambientais em todo o mundo nas últimas 

décadas a responsabilidade social tem se tornado uma questão cada vez mais importante, sendo 

tema central de discussões, inclusive em fóruns internacionais de governança global. Nesse 

contexto, a adoção de práticas de responsabilidade social corporativa (RSC) por parte das 

empresas se faz necessária, porque passa a ser requerida pela sociedade (SANTIS et al., 2016).    

O conceito de RSC tem sido discutido desde a década de 1950, período em que era 

entendida como filantropia e sua prática era encarada como gastos desnecessários que 

prejudicariam a verdadeira responsabilidade da empresa, a geração de lucro. Essa visão clássica 

foi defendida por Milton Friedman em um artigo publicado em 1970, em que afirma 

categoricamente que a única responsabilidade das empresas é gerar o maior lucro possível para 

seus acionistas (FRIEDMAN, 1970). Contudo, com o desenvolvimento de diversos estudos ao 

longo dos anos, tal definição não é mais amplamente aceita.  

  Estudos como Davis (1973), Freeman (1984), Wood (1991), Carroll (1991) e Moir 

(2001) defendem que a RSC não envolve apenas a conduta dentro dos aspectos legais e a 

geração de lucro por parte das empresas. Nesse sentido, McWilliams e Siegel (2001) entendem 

RSC como sendo ações que buscam promover o bem social, além dos interesses da empresa e 

do que é exigido por lei. 

Uma organização socialmente responsável é aquela que administra um negócio capaz de 

gerar lucros, considerando todos os efeitos ambientais, sociais e econômicos, positivos e 

negativos causados por ela (MARSDEN, 2001). O conceito de RSC abrange tanto o 

desenvolvimento econômico sustentável, relacionando questões econômicas e ambientais, 

quanto o desenvolvimento socialmente responsável, considerando os aspectos sociais 

(CETINDAMAR; HUSOY, 2007). Assim, apesar de as práticas de RSC empregadas pelas 

empresas não serem as mesmas, uma vez que cada empresa possui suas especificidades e 

necessidades, ações como a redução de emissões de gases poluentes, o uso consciente dos 

recursos hídricos com sua devida reutilização, a capacitação e treinamento de funcionários e a 

prevenção de acidentes, são práticas comuns adotadas.  

Embora a discussão sobre o papel social das organizações tenha evoluído, algumas 

questões ainda precisam ser investigadas como, por exemplo, os benefícios gerados às empresas 

pela adoção de práticas de RSC e como essas práticas estão relacionadas ao desempenho 

financeiro (HSU; CHEN, 2015). Uma das maneiras para bucar o maior engajamento 

corporativo com a responsabilidade social é mostrar que as práticas de RSC melhoram o 
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desempenho financeiro corporativo, por meio da criação de valor ou redução do risco 

financeiro, proporcionando crescimento no longo prazo (GREGORY et al., 2014). 

Seguindo essa perspectiva, estudos sobre RSC, como Renneboog et al. (2008), Santis et 

al. (2016) e Nollet et al. (2016), procuraram analisar a relação entre os desempenhos social e 

financeiro das companhias, determinando se políticas de RSC são financeiramente 

recompensadas. Outros estudos destacam a relação entre responsabilidade social e valor, 

buscando analisar se o engajamento com RSC cria ou prejudica a criação de valor para os 

acionistas, como Gregory et al. (2011), Crisóstomo et al. (2011), Kim e Statman (2012), 

Jankalova (2016) e Ferrell et al. (2016). 

Existem ainda trabalhos que investigam o impacto da RSC sobre o risco financeiro das 

empresas, uma vez que a gestão de risco de aspectos ambientais e sociais pode influenciar no 

desempenho financeiro. Grande parte desses estudos defende que práticas de RSC reduzem o 

risco das companhias (PAVA; KRAUSZ, 1996; JO; NA, 2012; GREGORY et al., 2014; HSU; 

CHEN, 2015; LIN et al., 2017 e ALBUQUERQUE et al., 2018).  

Sun e Cui (2014) apresentam diversos aspectos pelos quais a RSC pode reduzir o risco 

financeiro como, por exemplo, a maior satisfação dos clientes que levam a geração de caixa e 

a redução dos custos de financiamento, que estão associados ao menor risco de inadimplência.  

Hsu e Chen (2015) examinaram três mil empresas durante 1991 e 2012, utilizando a 

classificação de crédito de empresas sediadas nos Estados Unidos, os autores encontraram uma 

correlação negativa entre práticas de RSC e o risco, com o objetivo de verificar se companhias 

socialmente responsáveis apresentam comportamentos diferentes em termos de risco 

financeiro, principalmente em relação ao risco de inadimplência. Os autores afirmam ainda que 

a responsabilidade social proporciona informações não financeiras capazes de melhorar a 

transparência e dar suporte às decisões dos investidores (HSU; CHEN, 2015).  

Apesar da literatura internacional apresentar muitos trabalhos que buscam analisar essa 

relação, empregando diversos modelos, diferentes variáveis e investigando o fenômeno de 

múltiplas maneiras, as pesquisas são majoritariamente voltadas para países desenvolvidos, mais 

especificamente para os Estados Unidos.  

No Brasil, os estudos abordam, principalmente, a relação entre a RSC e o desempenho 

financeiro, alguns utilizando o Balanço Social como indicador social e ambiental (BORBA, 

2005; CESAR; SILVA JÚNIOR, 2008; MACHADO; MACHADO, 2011) e outros utilizando 

o Índice de Sustentabilidade Corporativa (ISE) da B3 (SOUSA et al., 2012; PLETSCH; SILVA; 

HEIN, 2014; OLIVEIRA et al., 2015).  
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Recentemente, a importância da adoção de práticas de RSC passou a ser mais discutida 

no Brasil, após os casos dos rompimentos das barragens de rejeitos de mineração em Mariana 

e em Brumadinho, ocorridos em 5 de novembro de 2015 e 25 de janeiro de 2019, 

respectivamente. 

O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco subsidiária da Vale, é 

considerado o maior desastre ambiental brasileiro. Com o rompimento da barragem os rejeitos 

de mineração atingiram afluentes e o Rio Doce, causando a destruição da vida marinha e 

deixando a população sem acesso a água potável. Além de ter causado a morte de 19 pessoas 

(G1, 2019a).     

Apesar de todos os males trazidos pelo desastre, a empresa de classificação de risco 

Moody’s, cinco (5) dias após o ocorrido rebaixou apenas o rating de alguns títulos de dívida da 

Samarco de Baa3 para Ba1, mantendo a Vale apenas em observação para um possível 

rebaixamento do rating global (G1, 2015a). Somente após vinte e cinco (25) dias a Fitch 

rebaixou o rating da Samarco de BBB para BB-, retirando o grau de investimento (G1, 2015b).  

No caso do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, as 

consequências sociais foram devastadoras, sendo 248 mortes confirmadas e 22 desaparecidos 

até 9 de julho de 2019 (G1, 2019b). Um dia após o desastre a Standard & Poor’s colocou os 

ratings da Vale sob observação, para uma possível queda (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2019), e no 

segundo dia a Moody’s rebaixou o rating global da empresa de Baa3 para Ba1 (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2019).     

Percebe-se ao analisar os casos, mesmo superficialmente, que a adoção de práticas de 

RSC (ou a falta de tal adoção como nos casos dos rompimentos) afeta a classificação de risco 

e, portanto, o risco financeiro das empresas. Contudo, estudos que investigam essa relação em 

países emergentes são menos frequentes, mas necessários, pois acredita-se que os investidores 

nessas economias em desenvolvimento não consideram relevantes aspectos relacionados à 

responsabilidade social ao selecionarem seus investimentos (ARAS et al., 2010). Além disso, 

questões relacionadas à maior incerteza nessas economias pode alterar tal associação. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

No contexto apresentado, ainda não é possível observar quais os efeitos da adoção de 

práticas de RSC sobre o risco financeiro em empresas brasileiras. A fim de elucidar essa questão 

apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: 
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Qual o impacto da adoção de práticas de responsabilidade social corporativas sobre 

o risco financeiro em empresas brasileiras? 

 

1.2 Objetivos e hipótese 

 

Assim, buscando responder ao problema de pesquisa o estudo apresenta como objetivo 

principal verificar o impacto de práticas de RSC sobre o risco financeiro em empresas 

brasileiras de capital aberto.   

 Como consequência da análise realizada, ainda procurou-se verificar individualmente 

qual o impacto de aspectos ambientais, sociais, econômicos e de governança corporativa sobre 

o risco financeiro. Com isso, espera-se contribuir para o desenvolvimento de novas 

metodologias de investigação do fenômeno, uma vez que são analisadas separadamente as 

diferentes perspectivas que compõem a RSC.  

Para atingir esses objetivos foi definida a seguinte hipótese de pesquisa e suas derivações: 

H1: a responsabilidade social corporativa reduz o risco em empresas brasileiras.    

H1a: quanto maior o engajamento com práticas ambientais, menor o risco financeiro. 

H1b: quanto maior o engajamento com práticas sociais, menor o risco financeiro. 

H1c: quanto maior o engajamento com práticas econômicas, menor o risco financeiro. 

H1d: quanto maior o engajamento com práticas de governança corporativa, menor o risco 

financeiro.  

 

1.3 Justificativa 

 

Cada vez mais as empresas são pressionadas a incorporar práticas de RSC em sua gestão, 

contudo os efeitos dessas práticas para o desempenho financeiro ainda não estão definidos, 

principalmente em países considerados emergentes, onde ainda são desenvolvidos poucos 

estudos sobre o tema. Uma provável explicação para isso, especialmente no Brasil, é a carência 

de dados históricos confiáveis sobre a RSC.  

Nesse aspecto, o presente trabalho além de investigar o efeito da RSC sobre o 

desempenho financeiro, por meio da análise do risco financeiro para empresas brasileiras, 

também proporciona uma alternativa para o problema de ausência de dados históricos e 

sistematizados para a pesquisa, pois utiliza a base de dados ASSET4 ESG da Thomson Reuters.  

A partir dos dados coletados na base ASSET4 é possível avaliar individualmente os 

efeitos de aspectos ambientais, sociais, econômicos e de governança sobre o risco financeiro. 
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Esse tipo de análise não foi encontrado na literatura nacional, configurando mais uma 

contribuição.  

Por fim, gestores e analistas financeiros poderiam estar interessados nos resultados da 

pesquisa, uma vez que indicam quais aspectos da RSC são relevantes para a gestão do risco 

financeiro. Acionistas e credores podem estar interessados em analisar o impacto da adoção de 

práticas de RSC sobre o risco financeiro das empresas, uma vez que tal risco pode prejudicar o 

desempenho financeiro da empresa.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a revisão literária, necessária para a definição da 

lacuna no conhecimento científico a ser preenchida, assim como para o entendimento dos 

conceitos discutidos ao longo do trabalho. Com base no referencial teórico mais recente foi 

possível identificar o estado da arte das pesquisas sobre responsabilidade social corporativa, e 

mais especificamente como a RSC e o risco estão relacionados, bem como a importância dessa 

relação.  

O primeiro tópico é composto por uma evolução histórica da RSC, para elucidar como o 

conceito foi evoluindo ao longo do tempo. Em seguida, são discutidas as três principais teorias 

que embasam o conceito. Por fim, são apresentadas pesquisas recentes sobre RSC, a fim de 

compreender o que está sendo discutido pelos pesquisadores e qual o estado da arte da RSC. O 

segundo tópico apresenta a relação entre RSC e risco, a forma como os estudos recentes 

abordam essa relação e a importância dessa relação, tanto para a literatura quanto para a prática. 

A revisão bibliográfica foi realizada por meio de pesquisas em diversas bases de produção 

científica internacionais. Foram utilizadas as bases: Scientific Eletronic Library (SCIELO), 

SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, e Portal de Periódicos da Capes.  

Os artigos foram pesquisados com o uso de palavras-chave, as quais foram definidas a 

partir da frequência em que apareceram em uma inspeção inicial nas publicações internacionais 

relacionadas à questão abordada neste trabalho. As palavras-chave mais frequentes foram: 

Corporate Social Responsibility (CSR), risk, ASSET4, Thomson Reuters, Brazil e Brazilian 

companies. Tais palavras-chave foram combinadas a fim de filtrar artigos que estivessem 

relacionados com o presente estudo.    

 

2.1 Responsabilidade Social Corporativa  

 

Depois de mais de meio século de pesquisa e debate, não existe uma única definição 

amplamente aceita para a responsabilidade social corporativa (FREEMAN et al., 2010). Sob a 

perspectiva da RSC muitas ideias, conceitos e técnicas foram desenvolvidas, como desempenho 

social corporativo (CARROLL, 1979; WARTICK; COCHRAN, 1985; WOOD, 1991; WANG; 

BERENS, 2015; GREWATSCH; KLEINDIENST, 2017; e ARMINEN et al., 2018), 

responsividade social corporativa (ACKERMAN 1973; ACKERMAN; BAUER, 1976; SETHI, 

1975; WADDOCK; GRAVES, 1997; MARGOLIS; WALSH, 2001; CILIBERTI et al., 2008), 

e cidadania corporativa (WOOD; LOGSDON, 2001; SISON, 2009).  
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 Durante a década de 1950, com os ideais imperativos da economia sendo o livre mercado, 

a concorrência perfeita e a maximização de lucro – conceitos pregados pelos princípios liberais 

de Adam Smith –, já se discutia o termo responsabilidade social corporativa. Nesse ambiente, 

práticas de ações sociais não eram incentivadas, pois entendia-se que a responsabilidade social 

das empresas era dedicar-se a aumentar seus lucros (GALBRAITH, 1982). Bowen (1957), um 

dos precursores da RSC, contrariou essa concepção, defendendo que era necessário um 

desempenho ético e social por parte das empresas, e que este desempenho deveria ser avaliado 

por auditorias e incorporado à gestão. 

Na década seguinte, as discussões sobre RSC começam a se expandir, sendo que autores 

como McGuire (1963) e Davis (1967), passam a criticar a visão de que a responsabilidade das 

companhias é somente a maximização dos lucros. Contudo, a visão da responsabilidade social, 

caracterizada estritamente pela visão econômica e entendida como a capacidade de geração de 

lucros, geração de empregos e cumprimento das obrigações legais (MARTINELLI, 2000), 

perdurou e foi reafirmada por Milton Friedman, em 1970.   

Em um pequeno artigo, publicado no jornal New York Times, no ano de 1970, Friedman 

afirma categoricamente que a única responsabilidade social das companhias é gerar lucro dentro 

da lei. Para o autor, se a empresa gera lucro seguindo as leis vigentes, ela está produzindo um 

bem ou serviço socialmente necessário e, com isso, gerando renda para a sociedade e para o 

governo, cumprindo seu papel, e que os demais problemas sociais devem ser resolvidos pelo 

próprio governo.  

Essa abordagem, baseada na separação entre a propriedade e a administração das 

empresas, em que os recursos devem ser empregados pela administração para maximizar o lucro 

dos proprietários (ou acionistas, no caso de companhias abertas) caracteriza a Teoria do 

Acionista (Stockholder Theory).  

Adam Smith, outro defensor da visão, afirmou que: 

[...] ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo muitas vezes promove 

o interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona 

promovê-lo. Nunca ouvi dizer que tenham realizado grandes coisas para o país 

aqueles que simulam exercer o comércio visando o bem público (SMITH, 

1988, p.65-66).  

Todavia, a Teoria do Acionista se mostra incoerente, e pode ser contestada por meio do 

dilema do prisioneiro, o qual é capaz de mostrar que não há convergência do interesse individual 

com o coletivo, como fundamentado por Barbieri e Cajazeira (2009).  



21 
 

Com o desenvolvimento da sociedade pós-industrial, entre as décadas de 1970 e 1980, 

passou-se a questionar o objetivo da maximização de lucros e o papel das companhias nessa 

sociedade em formação. Toffler (1995) defende que nesse período a sociedade buscava o 

aumento da qualidade de vida, valorização do ser humano e das ações sociais, e respeito pelo 

meio ambiente. Já em 1976, Ackerman afirmava que no longo prazo, as empresas mais bem-

sucedidas seriam aquelas capazes de atingir conjuntamente bons desempenhos social e 

econômico.  

Nesse contexto, se apresenta a visão contemporânea da RSC, sustentada por esses novos 

valores da sociedade, e defendida por autores como Edward Freeman e Archie B. Carroll, um 

dos principais autores sobre RSC.  

Buscando apresentar uma definição para RSC nesse período, e sabendo das dificuldades 

enfrentadas, Davis (1973) sugere olhar para o termo sob outro ângulo. Para o autor, uma 

empresa não pode ser dita como socialmente responsável se ela apenas cumprir os requisitos 

mínimos determinados pela lei, porque isso é o que qualquer bom cidadão faria. Davis (1973) 

defende que existem obrigações sociais que levam a empresa a ir além das exigências legais.  

Backman (1975) afirma que a responsabilidade social geralmente se refere aos objetivos 

que devem ser estabelecidos pela empresa, além do desempenho econômico. De maneira 

semelhante, Hay et al. (1976) argumenta que a RSC compreende as decisões das empresas de 

comprometer alguns de seus recursos em prol da diminuição da poluição, da pobreza, da 

discriminação racial, entre outros problemas. 

Jones (1980) traz a perspectiva da RSC como sendo um modelo de governança 

corporativa. Sendo essa definida como o sistema pelo qual as empresas são gerenciadas e 

controladas, lidando essencialmente com as relações entre os diversos stakeholders, o autor 

apresenta o conceito de RSC como uma forma de as empresas desenvolverem a governança 

corporativa. Para o autor, a RSC não deveria ser vista como um conjunto de resultados, mas 

sim como um processo.   

Essas definições vão ao encontro dos ideais da época e do que ficaria conhecida como 

Teoria do Stakeholder. Freeman, em 1984, apresenta a Teoria do Stakeholder (ou Teoria das 

partes interessadas) fundamentada pela percepção de que os interesses dos proprietários não 

são os únicos que devem ser considerados em uma empresa.  

A definição amplamente considerada para o termo stakeholders é uma pessoa ou grupo 

que possui interesse na empresa, ou que a afeta ou é por ela afetado (FREEMAN, 1984). 

Segundo Clarkson (1995), os stakeholders podem ser classificados em dois grandes grupos, de 

acordo com a sua influência sobre a empresa. Para o autor, os chamados stakeholders primários 
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são aqueles sem os quais a empresa não teria continuidade como, por exemplo, funcionários, 

fornecedores e clientes. Em outras palavras, esse grupo é composto por agentes com elevado 

nível de interdependência com a companhia. Já os stakeholders secundários são aqueles os 

quais influenciam ou são influenciados pela empresa, mas que não efetuam transações com a 

companhia, como a sociedade civil e os agentes dos meios de comunicação, por exemplo. 

Ao apresentar sua teoria, portanto, Freeman (1984) defende que para maximizar os lucros, 

as empresas precisam de bons produtos e serviços desejados pelos clientes, relacionamentos 

sólidos com fornecedores para manter as operações, inspirar funcionários para representarem a 

missão da empresa e trabalharem melhor, de maneira mais engajada, e de comunidades de 

suporte que permitam aos negócios florescerem. Para Donaldson e Preston (1995) tal teoria 

trata da criação e transferência de valor entre as várias partes relacionadas e, mostra como gerir 

o negócio de maneira eficiente, ou seja, criando o maior valor possível.  

A Teoria do Stakeholder está associada ao melhor desempenho financeiro (JONES, 

1995), pois o tratamento responsável para com as partes relacionadas pode reduzir, por 

exemplo, outcomes como ações judiciais, regulação adversa, boicote dos consumidores, greves 

e publicidade negativa (CORNELL; SHAPIRO, 1987; SPICER, 1978; STEADMAN, 

ZIMMERER; GREEN, 1995). Evitando outcomes negativos, a empresa reduz gastos e o risco 

financeiro associado à incerteza do retorno (FREEMAN et al., 2001).  

Considerando essa teoria, Wood (1991) defende que a RSC é a ‘ferramenta’ que desafia 

o propósito das organizações, mudando de uma visão focada nos acionistas – em que o 

propósito é a maximização do lucro – para uma visão social – em que o propósito das 

organizações deve incluir os interesses dos stakeholders. Em seu trabalho, o autor define RSC 

como sendo compromissos que as companhias possuem com a sociedade, expressos por meio 

de ações em prol do bem-estar social, afetando positivamente a comunidade.  

Carroll (1991) defende que a responsabilidade social engloba todas as obrigações que a 

companhia possui com a sociedade, incorporando obrigações econômicas, legais, éticas e 

filantrópicas, a fim de maximizar os benefícios para a sociedade no longo prazo. Na dimensão 

econômica, destaca-se a busca pelo lucro e retorno aos investidores, considerando também a 

geração de empregos. A dimensão legal refere-se ao cumprimento das leis e regulamentos, para 

garantir uma conduta responsável mínima por parte das organizações. A dimensão ética 

corresponde ao comportamento considerado socialmente íntegro, correto e justo, além do 

exigido pela lei. Por fim, a dimensão filantrópica refere-se aos recursos destinados pela empresa 

para melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo.  
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Essas definições, apresentam também princípios de outra teoria amplamente conhecida 

no campo da RSC, a Teoria do Contrato Social. A teoria contratualista clássica remete aos 

séculos XVII e XVIII, tratada por autores como Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, John 

Locke e John Rawls. A aplicação dessa teoria para a RSC é mais recente, sendo abordada 

inicialmente por Thomas Donaldson em 1982.  

A Teoria do Contrato Social aplicada à RSC, de maneira simplificada, estabelece que 

existe um contrato hipotético realizado entre as empresas e a sociedade em que são 

estabelecidos direitos e responsabilidades (DONALDSON, 1982). Em estudo posterior Dunfee 

e Donaldson (1995) apresentam a Teoria Integradora dos Contratos Sociais, procurando 

integrar dois tipos de contratos, um hipotético e um real ou existente. O primeiro seria um 

contrato macrossocial hipotético, em que se estabelece regras básicas sobre o comportamento 

esperado dos agentes, e para a criação de contratos reais. Esses contratos reais, por sua vez, são 

contratos macrossociais que nada mais são do que acordos feitos em comunidades definidas 

(DUNFEE; DONALDSON, 1995).  

Em outras palavras, a ligação entre as organizações e a sociedade é formada por um 

contrato social, real ou não, em que são estipulados direitos e responsabilidades entre as partes, 

que podem se alterar ao longo do tempo. Essa teoria implica que ser socialmente responsável é 

uma obrigação das companhias, e esse comportamento é esperado pela sociedade. De acordo 

com Dunfee e Donaldson (1995), a evolução da teoria contratualista no âmbito da RSC se deve 

às discussões levantadas pela Teoria do Stakeholder.  

Além de Wood (1991) e Carroll (1991), outros estudos empregam a abordagem da teoria 

contratualista para a definição da RSC, dentre eles Brown e Dacin (1997) e Sen e Bhattacharya, 

(2001). Para esses autores, de forma geral, a RSC representa as atividades sociais positivas de 

uma empresa que são exigidas pela sociedade. Essas atividades podem ter foco amplo, como 

melhorias ambientais e redução da desigualdade social, ou foco mais restrito à empresa, como 

o desenvolvimento de novos produtos e a retenção de seus funcionários (WU; SHEN, 2013).  

Em 1998, Elkington estabeleceu que a busca por desenvolvimento responsável deve 

considerar três dimensões atuando de forma interligada, sendo elas as dimensões econômica, 

social e ambiental. Essa abordagem ficou conhecida como Triple Bottom Line, ou TBL. De 

acordo com Elkington (1998) esses três pilares representam: (1) perspectiva econômica, que 

aborda o resultado econômico da empresa e os impactos no bem-estar econômico dos 

stakeholders; (2) perspectiva social, a qual se refere ao comportamento justo e benéfico da 

empresa para com os empregados, credores e a comunidade e; (3) perspectiva ambiental, que 

se refere aos impactos ambientais causados pela companhia nos ecossistemas, solo, ar e água.   
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Por fim, a definição para RSC adotada para o desenvolvimento do presente trabalho é a 

apresentada por Marsden (2001). Para o autor a RSC envolve o comportamento das empresas 

e a responsabilidade pelo seu impacto nas sociedades nas quais operam, e não um complemento 

opcional ou um ato de filantropia. O autor ainda afirma que uma organização socialmente 

responsável é aquela que administra um negócio capaz de gerar lucros, considerando todos os 

efeitos ambientais, sociais e econômicos positivos e negativos causados por ela (MARSDEN, 

2001). O Quadro 1 oferece um compilado das definições para responsabilidade social e RSC, 

visando evidenciar a transformação do termo ao longo dos anos. 

 

Ano Definição Referência 

1950 Sinônimo de filantropia e caridade Tenório et al. (2006) 

1957 Apresentar desempenho ético e social avaliado por auditorias e 

incorporado à gestão. 

Bowen (1957) 

1963 Obrigações ou responsabilidades das empresas que vão além das 

econômicas e legais. 

McGuire (1963) 

1967 Ações institucionais que procuram atender os interesses de diversos 

grupos, pelos quais a empresa é responsável, como interesses econômicos, 

políticos e sociais. 

Davis (1967) 

1970 Maximização de lucro para os acionistas, de acordo com as leis e normas 

vigentes. 

Friedman (1970) 

1973 Obrigações sociais, além das exigências legais que devem ser cumpridas 

pelas empresas. 

Davis (1973) 

1975 Objetivos além do desempenho econômico, que devem ser estabelecidos 

pelas empresas. 

Backman (1975) 

1976 Decisões das companhias de agir em prol de problemas sociais, como da 

redução da poluição, pobreza e discriminação racial. 

Hay et al. (1976) 

1980 Modelo de governança corporativa, no qual a empresa considera as 

diversas relações entre os stakeholders 

Jones (1980) 

1984 Gestão da empresa focada a atender os interesses dos stakeholders e não 

apenas à maximização do lucro para os acionistas. 

Freeman (1984) 

1991 Compromissos das empresas, caracterizados por ações em prol do bem-

estar social. 

Wood (1991) 

1991 Obrigações econômicas, legais, éticas e filantrópicas das empresas, 

visando maximizar os benefícios de longo prazo para a sociedade. 

Carroll (1991) 
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1995 Obrigações das empresas esperadas pela sociedade, que são estabelecidas 

em contratos, hipotéticos ou reais. 

Dunfee e Donaldson 

(1995) 

1997 Atividades sociais positivas realizadas pelas empresas e exigidas pela 

sociedade. 

Dacin (1997) 

2001 Comportamento responsável por parte das empresas, que são conscientes 

de seu impacto no ambiente, na sociedade e na economia, e consideram 

todos esses efeitos na administração de suas atividades. 

Marsden (2001) 

   

Quadro 1 - Responsabilidade Social: definições 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A responsabilidade social proporciona às empresas crescimento no longo prazo, uma vez 

que mantêm a confiança, o suporte e a legitimidade perante a comunidade, governos e 

funcionários, proporcionando uma base sólida dentro das organizações para o desenvolvimento 

de suas atividades, mesmo em períodos de crise (CCPA, 2000). Para Gregory et al. (2014), 

empregar práticas de RSC pode favorecer financeiramente as empresas, reduzir o risco e 

melhorar as prospecções de crescimento no longo prazo.  

As práticas de RSC são ações executadas pelas empresas visando atender a demandas dos 

diversos stakeholders, como, por exemplo, redução de emissões de gases poluentes, o uso 

consciente dos recursos hídricos com sua devida reutilização, a capacitação e treinamento de 

funcionários e a prevenção de acidentes.  Tais práticas podem ser classificadas como internas 

ou externas, de acordo com o grupo de agentes que considera (RODRIGO; ARENAS, 2008).  

As práticas de RSC internas envolvem, não exclusivamente, o bem-estar dos 

colaboradores, política de não discriminação, justiça e desenvolvimento profissional, que estão 

relacionadas a gestão de pessoas (WELFORD, 2004), mas também ações ligadas a própria 

gestão da empresa e dos processos operacionais como, reutilização de insumos e uso de energia 

limpa. 

As práticas externas de RSC, por sua vez, são direcionadas à comunidade e aos agentes 

externos à companhia. A promoção de materiais educativos ou treinamentos à comunidade 

voltados para a formação de consumidores conscientes, ou com orientações sobre o reuso e 

descarte correto de resíduos; e ações em prol do meio ambiente, como despoluição de rios e 

lagos, são exemplos de ações externas.  

Apesar dos vários benefícios econômicos que a adoção de práticas de RSC podem 

proporcionar à empresa, alguns autores defendem que a adoção não deve objetivar interesses 
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financeiros, mas sim o comportamento responsável, pois é o que a sociedade implicitamente 

espera das empresas (MOIR, 2001).  

Ao longo dos anos, foram sendo desenvolvidos diversos estudos sobre a RSC e seu 

impacto nas organizações, buscando evidências empíricas. Algumas dessas pesquisas 

investigam a ligação do desempenho social corporativo com o desempenho financeiro das 

empresas, focando principalmente em determinar se o desempenho social é financeiramente 

recompensado (ORLITZ et al., 2003; MARGOLIS; WALSH, 2003; RENNEBOOG, 2008).  

Essa abordagem também é muito empregada nos estudos brasileiros sobre RSC (CESAR; 

SILVA JÚNIOR, 2008; MACHADO; MACHADO, 2011; PLETSCH; SILVA; HEIN, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2015).  

Cesar e Silva Júnior (2008) investigaram a relação entre o desempenho social e ambiental 

e o desempenho financeiro. Os dados de RSC foram coletados do Balanço Social, entre 1999 e 

2006, divulgados por empresas presentes no ranking da Revista Exame – Melhores e Maiores 

de 2007. Para o primeiro ano, foram encontradas apenas 13 empresas que divulgaram as 

informações sociais e ambientais, enquanto que no último ano da análise 36 empresas as 

divulgaram. Os autores, por meio de uma aplicação de dados em painel, concluíram que o 

desempenho financeiro analisado é influenciado por indicadores sociais internos e externos, 

mas não é influenciado por indicadores ambientais.  

De maneira semelhante, Machado e Machado (2011), ao analisar 237 companhias 

brasileiras durante entre 2003 e 2007, mostram que há um impacto positivo da RSC no 

desempenho das empresas quando considerados indicadores sociais internos e externos. 

Contudo, os autores assim como Cesar e Silva Júnior (2008) não encontraram indícios de que 

indicadores ambientais influenciam na performance financeira.  

Em contrapartida, Oliveira et al. (2015) ao investigar a influência das práticas de RSC 

sobre o desempenho financeiro de empresas, que compõe o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), entre 2011 e 2012, mostram que a 

performance ambiental contribui positivamente para o desempenho financeiro. Os autores ainda 

sinalizam que a performance ambiental pode aumentar o risco financeiro, enquanto a 

performance social não contribui para tal aumento.  

Outras pesquisas procuram determinar a relação entre RSC e valor, verificando se a 

responsabilidade social cria ou prejudica a criação de valor nas empresas, empregando vários 

modelos e medidas distintas (HASSEL et al., 2005; GREGORY et al. 2011; CRISÓSTOMO 

et al., 2011; KIM; STATMAN, 2012; GREGORY; WHITTAKER, 2013).  
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Além disso, existem trabalhos que examinam o impacto da divulgação da RSC, por meio 

de relatórios como, por exemplo o Global Reporting Initiative (GRI), no desempenho financeiro 

das empresas (QIU et al., 2016; CHEN et al., 2015; BROOKS et al., 2018).  Há ainda uma 

crescente frente de estudos que exploram o relacionamento entre a RSC com o comportamento 

de administradores, de investidores e de consumidores (MELER; SCHIER, 2017; MARÍN et 

al., 2016; WANG et al., 2018; LI et al., 2018; TANG et al., 2018).  

Por fim, existem pesquisas que buscam analisar a relação entre RSC e risco, investigando 

se empresas socialmente responsáveis possuem menores riscos financeiros. Estudos como Jo e 

Na (2012), Gregory et al. (2014), Hsu e Chen (2015), Lin et al. (2017) e Albuquerque et al. 

(2018) mostram que ao adotarem práticas de RSC as companhias acabam por reduzir seus riscos 

financeiros.  

 

2.2 Responsabilidade Social Corporativa e risco financeiro 

 

O aumento substancial das práticas de RSC tem estimulado o crescimento de pesquisas 

sobre a relação entre a responsabilidade social e o desempenho financeiro das empresas (EL 

GHOUL et al., 2011). Contudo, como afirma Jiao (2010) os resultados encontrados por essas 

pesquisas são contraditórios, refletindo o contraste presente na literatura causado pela variedade 

de definições, medidas e métodos empregados. Enquanto estudos como Brammer et al. (2006) 

e Kim e Statman (2012) mostram que a RSC prejudica o desempenho financeiro das 

companhias, outros como Hillman e Keim (2001) e Ferrell et al. (2016) afirmam que RSC 

agrega valor. Existem, ainda, estudos como Renneboog et al. (2008) mostrando que não há 

qualquer relação entre RSC e desempenho financeiro. 

Apesar dos resultados divergentes, as medidas utilizadas para refletir o desempenho 

financeiro configuram um fator comum entre esses estudos. Essas medidas são, geralmente, o 

lucro e o retorno das ações, empregando medidas de risco apenas como um fator de controle.  

Porém, a associação entre RSC e risco pode ser um outro caminho de investigação para 

analisar o impacto das práticas de responsabilidade social no desempenho financeiro das 

organizações. Dado que, práticas de RSC podem melhorar a reputação das empresas, reduzir a 

ocorrência de processos legais, evitar regulação adversa e boicote dos consumidores e da 

sociedade em geral (FREEMAN et al., 2010).   

A relação entre a RSC e o risco financeiro tem uma importância considerável para 

gestores e investidores, pois os gestores buscam reduzir a incerteza a qual suas empresas estão 

sujeitas, proporcionando investimento mais seguros a investidores avessos ao risco. Sendo útil, 
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portanto, saber se a adoção de práticas de RSC é capaz de aumentar ou diminuir a variabilidade 

do desempenho futuro da empresa (OIKONOMOU et al., 2012).  

Essa relação tem sido estudada por vários pesquisadores ao redor do mundo, o Quadro 2 

apresenta um breve sumário sobre essas pesquisas. Alguns trabalhos sugerem que investidores 

consideram empresas socialmente irresponsáveis como sendo mais arriscadas (ROBINSON et 

al., 2008; STARKS, 2009). Sendo que, de acordo com Waddock e Graves (1997) essas 

empresas podem enfrentar problemas no futuro, os quais poderão prejudicar seu crescimento e 

a manutenção de suas atividades no longo prazo (OIKONOMOU et al., 2012). 

Herremans et al. (1993) foi um dos primeiros estudos realizados com o intuito de 

investigar a associação entre responsabilidade social e risco corporativo. Os autores propõem a 

existência de uma relação negativa entre a RSC e o risco, usando a pesquisa anual da Fortune 

Magazine sobre reputações corporativas para avaliar a responsabilidade social. A amostra do 

estudo é composta por 76 empresas dos Estados Unidos, durante os anos de 1982 a 1987. Os 

resultados encontrados pelos autores mostram que a boa reputação com relação a RSC está 

fortemente associada com maior rentabilidade e menor risco. Além disso, eles afirmam que os 

investidores parecem associar retornos anormais positivos com melhor RSC (HERREMANS 

et al., 1993). 
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Referência Objetivo principal 
Amostra e período 

de análise  

Base de dados para 

informações de RSC 
Principais resultados 

Jo e Na 

(2012) 

Explorar a relação entre a RSC e o 

risco em empresas de setores 

industriais controversos, como tabaco, 

bebidas alcoólicas e armamentos 

3.000 empresas 

estadunidenses de 

1991 a 2010 

MSCI’s ESG Research database  

(KLD Research and Analytics) 

Há redução do risco quando associado a RSC, e esse efeito 

é mais estatisticamente significante em empresas que 

atuam em setores polêmicos 

Oikonomou 

et al. (2012) 

Investigar a associação entre o 

desempenho social corporativo e o 

risco financeiro 

769 empresas 

estadunidenses de 

1992 a 2009 

MSCI’s ESG Research database  

(KLD Research and Analytics) 

Enquanto a irresponsabilidade social corporativa se 

apresenta positiva e fortemente relacionada ao risco 

financeiro, a associação entre a RSC e o risco sistemático 

das empresas é negativa, porém fraca 

Attig et al. 

(2013) 

Estudar os efeitos da RSC sobre as 

classificações de crédito das empresas 

1585 empresas 

estadunidenses de 

1991 a 2010 

MSCI’s ESG Research database 

 (KLD Research and Analytics) 

As agências de classificação de risco tendem a conceder 

ratings relativamente altos a empresas com bom 

desempenho social 

Jo e Harjoto 

(2014) 

Investigar a associação empírica entre a 

cobertura de analistas e RSC, 

examinando seus efeitos simultâneos e 

causais, e seus efeitos conjuntos sobre 

o risco da empresa 

3.079 empresas 

estadunidenses de 

1991 a 2009 

MSCI’s ESG Research database 

 (KLD Research and Analytics) 

Alterações na RSC não causam mudanças nas coberturas 

dos analistas. Contudo, as alterações na cobertura dos 

analistas têm um efeito positivo sobre as medidas de RSC. 

Além disso, mudanças na RSC e na cobertura dos analistas, 

separadamente ou em conjunto estão negativamente 

associadas a mudanças no risco financeiro 

Sun e Cui 

(2014) 

Analisar empiricamente o 

relacionamento por meio do qual a 

RSC auxilia as empresas a reduzir o 

risco de inadimplência 

303 empresas de 

2008 a 2010 

Fortune Magazine - America's 

Most Admired Companies 

(AMAC) 

A RSC tem um forte efeito na redução do risco de 

inadimplência, e essa relação é mais forte em empresas que 

atuam em mercados mais dinâmicos 

Hsu e Chen 

(2015) 

Examinar o comportamento de 

empresas socialmente responsáveis em 

termos de risco financeiro 

3.000 empresas 

estadunidenses de 

1991 a 2012 

MSCI’s ESG Research database  

(KLD Research and Analytics) 

Empresas socialmente responsáveis geralmente possuem 

desempenho superior em termos de classificação de risco e 

menor risco de inadimplência 

Albuquerque 
et al. (2018) 

Propor um modelo para verificar como 

a RSC, vista como investimento para a 
diferenciação de produtos, afeta o 

desempenho financeiro das empresas  

4670 empresas 

estadunidenses de 
2003 a 2015 

MSCI’s ESG Research database  
(KLD Research and Analytics) 

 A RSC diminui o risco sistemático e aumenta o valor da 

empresa, sendo que esses efeitos são mais significativos 

para empresas com elevada diferenciação de produto 

Quadro 2 - Sumário da Revisão de literatura sobre a relação entre RSC e risco financeiro
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Pava e Krausz (1996) examinam o desempenho financeiro de longo prazo de um grupo 

formado por 53 empresas consideradas socialmente responsáveis pelo Council on Economic 

Priorities, e como grupo de controle usaram outras 53 empresas de tamanho e setores 

semelhantes. A análise realizada durante os períodos de 1985 a 1987 e de 1989 a 1991, sugere 

uma associação positiva entre o desempenho financeiro e a responsabilidade social, uma vez 

que as empresas ditas socialmente responsáveis tiveram desempenho superior às demais. Os 

autores afirmam ainda que os resultados são os mesmos para a medida de risco, ou seja, as 

empresas que adotam práticas de RSC incorrem em menor risco financeiro (PAVA; KRAUSZ, 

1996).  

Heal (2005) analisa o papel da RSC sob a perspectiva econômica, afirmando que, ao 

adotarem práticas de RSC, as empresas reduzem conflitos com a sociedade, reduzindo assim a 

extensão de seus custos. Dessa forma, segundo o autor, a RSC é capaz de reduzir o risco 

financeiro, principalmente, em setores onde existem inconsistências entre os lucros 

corporativos e os objetivos sociais, ou discordância quanto às questões de justiça. 

Considerando essa perspectiva econômica, Luo e Bhattacharya (2009) mostram que 

quando as práticas de RSC são bem avaliadas pelos stakeholders, há uma redução do risco 

idiossincrático, ou seja, do risco específico associado as estratégias de cada empresa. Para isso, 

os autores consideraram o desempenho social corporativo de 541 empresas, durante 2002 e 

2003, selecionando-as da lista das maiores empresas da Fortune.  

Jo e Na (2012) apresentam uma abordagem diferente para a análise da associação entre 

RSC e risco, estudando exatamente empresas em que existem divergências entre o lucro e os 

objetivos sociais. Ou seja, os autores estudaram a relação entre a RSC e o risco em empresas 

que atuam em setores considerados polêmicos, como o de tabaco, bebidas alcoólicas e de 

armamentos. Analisando companhias estadunidenses entre 1991 e 2010, os autores buscam 

investigar empiricamente qual o impacto da RSC sobre o risco. Os resultados da análise de Jo 

e Na (2012) mostram que mesmo empresas atuantes em setores polêmicos podem reduzir o 

risco e melhorar sua imagem engajando-se em estratégias ou programas de responsabilidade 

social. Além disso, os autores afirmam que a redução no risco por meio desse engajamento é 

economicamente e estatisticamente mais significante para empresas de setores polêmicos do 

que para os demais setores da economia.  

O estudo de Oikonomou et al. (2012) investiga a relação entre o desempenho social 

corporativo e o risco financeiro, procurando identificar se é mais provável que as empresas 

melhorem seu desempenho econômico (por meio da redução do risco) ao reduzir os pontos 
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negativos da RSC do que ao melhorar os pontos positivos. Essa divisão, entre pontos negativos1 

(ameaças) e positivos (forças), é uma característica da base de dados utilizada pelos autores 

para informações sobre RSC (MSCIs ESG Research database, anteriormente conhecida como 

KLD Research and Analytics).  

A principal conclusão encontrada pelos autores traz que a maioria dos componentes 

positivos associados à RSC como, diversidade, segurança e qualidade do produto, são 

negativamente relacionados ao risco, contudo esse resultado não é estatisticamente significante. 

Já a associação do risco sistemático com os componentes negativos apresentou-se positiva e 

significante. Esse resultado indica que a irresponsabilidade social pode contribuir para o 

aumento do risco financeiro das empresas. 

Por outro lado, Bouslah et al. (2016) afirma que, em ambiente econômico adverso, os 

componentes positivos da RSC são fortemente ligados à redução do risco, enquanto a 

associação com os componentes negativos não parece ser relevante. Esses resultados foram 

obtidos pelos autores em um estudo com mais de 28 mil observações de companhias com sede 

nos Estados Unidos entre 1991 e 2012, com o intuito de investigar o comportamento da ligação 

entre risco e responsabilidade social durante a crise de 2008-2009 (BOUSLAH et al., 2016).  

Um fato importante ressaltado por Bouslah et al. (2016) é a necessidade de considerar as 

condições do mercado na análise da relação de risco e RSC, pois mesmo que essa relação 

continue negativa os fatores que a acarretam podem ser distintos.  

Attig et al. (2013) traz evidências sobre a relação entre a RSC e as classificações de 

crédito das empresas, por meio da análise de companhias estadunidenses durante 1991 e 2010. 

Os autores afirmam que as agências de classificação de risco tendem a conceder ratings 

relativamente altos a empresas com bom desempenho social. Ainda, segundo os autores, os 

resultados sugerem que o desempenho da RSC proporciona informações não financeiras 

importantes às agências de classificação de crédito, que poderão ser usadas em suas avaliações 

para a determinação de ratings. Por fim, o estudo mostra que implementar políticas de RSC, 

principalmente àquelas capazes de refletir o que é desejado pela sociedade, podem levar a 

menores custos de financiamento, já que reduzem o risco financeiro das companhias (ATTIG 

et al., 2013).  

 
1 Os pontos negativos, ou ameaças, são aspectos ruins relacionados à responsabilidade social que a empresa 

apresenta como, por exemplo, desperdício no uso de recursos naturais, problemas regulatórios e acidentes de 

trabalho. Já os pontos positivos, ou forças, são aspectos favoráveis no que tange à RSC como, por exemplo, 

empregabilidade de deficientes físicos, redução da emissão de gases poluentes e utilização de fontes alternativas 

de energia (OIKONOMOU et al., 2012).  
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Hsu e Chen (2015), assim como Attig et al. (2013), utilizam a classificação de crédito de 

empresas sediadas nos Estados Unidos, para verificar se companhias socialmente responsáveis 

apresentam comportamentos diferentes em termos de risco financeiro, principalmente em 

relação ao risco de inadimplência. Ao examinarem três mil empresas durante 1991 a 2012, os 

autores afirmam que práticas de RSC reduzem a assimetria de informação, reduzindo assim o 

risco de maneira geral. Declaram ainda que a responsabilidade social proporciona informações 

não financeiras capazes de melhorar a transparência e dar suporte às decisões dos investidores 

(HSU; CHEN, 2015).  

A ligação entre a RSC e o risco de inadimplência também foi estudada por Sun e Cui 

(2014), focando a análise nas companhias classificadas como socialmente responsáveis pela 

Fortune Magazine. Os resultados encontrados pelos autores corroboram com a literatura, 

afirmando que a RSC auxilia fortemente na redução do risco de inadimplência, sendo que a 

relação é ainda mais robusta para empresas que operam em ambientes dinâmicos, ou seja, com 

baixa capacidade de previsibilidade (SUN; CUI, 2014).  

Jo e Harjoto (2014) também encontraram uma associação negativa entre RSC e risco 

financeiro, ao analisar mais de três mil empresas durante 1991 e 2009. Nesse estudo, os autores 

encontraram ainda indícios de uma associação positiva entre a cobertura feita por analistas e a 

responsabilidade social, e efeito negativo dessa cobertura sobre o risco.  

Por fim, Albuquerque et al. (2018) propõem um modelo para avaliar como o engajamento 

em atividades de RSC, visto como um investimento para a diferenciação de produtos, afeta o 

desempenho financeiro das empresas. Segundo os autores, o equilíbrio do modelo mostra que 

empresas socialmente responsáveis possuem menor risco sistemático e maior valor de mercado.        

Assim, após diversas pesquisas apresentarem resultados semelhantes, pode-se sustentar 

que haja uma associação negativa entre RSC e risco financeiro, como sustentado pela Teoria 

do Stakeholder. Contudo, as pesquisas foram realizadas, majoritariamente, com empresas 

estadunidenses, ou seja, em uma economia desenvolvida e com mercado financeiro maduro. 

Esse fato prejudica a extensão dos resultados às economias em desenvolvimento, como o Brasil.  

Além disso, acredita-se que os investidores nessas economias em desenvolvimento não 

consideram relevantes aspectos relacionados à responsabilidade social ao selecionarem seus 

investimentos (ARAS et al., 2010). Nesse ambiente, a relação entre risco e RSC não está 

determinada, podendo ser contrária ao encontrado em países desenvolvidos.  

Portanto, buscando analisar qual a relação entre RSC e risco financeiro no Brasil, 

este estudo propõe a seguinte hipótese: 

H1: a RSC reduz o risco financeiro em empresas brasileiras.  
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Considerando a abordagem teórica apresentada por Elkington (1988; 2006) a RSC pode 

ser definida como a integração entre as dimensões ambiental, social, econômica e, mais 

recentemente, também pela dimensão de governança corporativa, já que o sistema de 

governança é capaz de influenciar positivamente a adoção das práticas de RSC pelas empresas 

(ELKINGTON, 2006). Dessa forma, propõe-se ainda as seguintes derivações da hipótese: 

H1a: quanto maior o engajamento com práticas ambientais, menor o risco financeiro. 

H1b: quanto maior o engajamento com práticas sociais, menor o risco financeiro.  

H1c: quanto maior o engajamento com práticas econômicas, menor o risco 

financeiro. 

H1d: quanto maior o engajamento com práticas de governança corporativa, menor o 

risco financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3. METODOLOGIA 

 

Nesta seção são descritos os passos empregados durante o desenvolvimento do estudo. 

São apresentados: o planejamento da pesquisa, a amostra de dados, o método e os 

procedimentos utilizados para a análise desses dados.  

Primeiramente, é apresentada a caracterização e estrutura da pesquisa, possibilitando um 

panorama geral do presente trabalho. Na segunda subseção são detalhados os dados e a amostra 

utilizada. A terceira subseção é composta pela descrição das variáveis dependente, 

independentes e de controle, separadamente. Por fim, na última seção são apresentados o 

modelo e os procedimentos empregados na análise.  

 

3.1 Caracterização e Estrutura da Pesquisa 

 

A pesquisa pode ser caracterizada como um estudo quantitativo, pois como exposto por 

Beuren (2006), procura explicar o fenômeno por meio da formulação de hipótese do 

comportamento do evento estudado. 

Para o desenvolvimento deste estudo, primeiro foi necessário uma pesquisa bibliográfica 

a fim de identificar o estado da arte do fenômeno. Com a revisão da literatura verificou-se um 

problema pouco abordado: o impacto da responsabilidade social corporativa sobre a percepção 

do risco financeiro em países em desenvolvimento. Então, baseando-se na relação entre risco e 

RSC apresentada nos estudos anteriores, foi possível definir a hipótese de pesquisa e, por fim, 

propor um modelo para a análise dessa relação em economias emergentes, utilizando para isso 

empresas brasileiras. A Figura 1 demonstra resumidamente a estrutura da pesquisa.  
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Figura 1 - Estrutura interna do trabalho 

 

3.2 Dados e Amostra 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos, majoritariamente, da plataforma 

Thomson Reuters, nas bases Eikon Financial Analysis e ASSET4 ESG. Alguns dados de rating, 

não disponíveis nessa plataforma, foram coletados dos sites das empresas de classificação de 

risco de crédito Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s. Além disso, as empresas foram separadas 

de acordo com o setor em que operam, com base na classificação da B3.  

A base Eikon é composta por notícias, dados e análises, atualizados continuamente assim 

que uma nova informação é publicamente divulgada em qualquer meio de comunicação. A base 

também disponibiliza informações históricas. Todos os dados financeiros, apresentados nas 

subseções posteriores, foram coletados e estão disponíveis nessa base.  
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Como mencionado anteriormente, no Brasil existem poucas informações sobre a RSC e, 

ainda menos bases de dados com informações históricas. Por isso, optou-se por utilizar a base 

denominada ASSET4 ESG. Composta por mais de 750 indicadores, divididos em quatro 

dimensões (ou pilares): econômica, ambiental, social e de governança corporativa. As 

informações disponíveis são anuais e atualizadas a cada nova informação publicamente 

disponível.  

A estrutura da ASSET4 ESG é apresentada pela Figura 2, em que cada pilar é dividido 

em categorias e cada categoria possui diversos indicadores. A dimensão econômica é formada 

por 152 indicadores, divididos em 3 categorias: i) lealdade dos clientes; ii) desempenho e iii) 

lealdade dos acionistas. Nessa dimensão como consta na descrição da base ASSET4 ESG, a 

Thomson Reuters mede a capacidade de uma empresa de gerar crescimento sustentável e alto 

retorno sobre o investimento, por meio do uso eficiente de todos os seus recursos. É o reflexo 

da saúde financeira geral de uma empresa e de sua capacidade de gerar valor para o acionista a 

longo prazo por meio do uso das melhores práticas de gerenciamento.  

A dimensão ambiental é composta por 328 indicadores divididos em 3 categorias: i) 

redução de recursos; ii) redução de emissões e; iii) inovação no produto. O pilar ambiental mede 

o impacto de uma empresa em sistemas naturais vivos e não vivos, incluindo o ar, a terra e a 

água, bem como ecossistemas completos. Isso reflete o quão bem uma empresa usa as melhores 

práticas de gestão para evitar riscos ambientais e capitalizar as oportunidades ambientais, a fim 

de gerar valor para os acionistas no longo prazo. 

O pilar social consiste em 513 indicadores distribuídos entre 7 categorias: i) qualidade do 

emprego; ii) segurança e saúde; iii) treinamento e desenvolvimento; iv) diversidade; v) direitos 

humanos; vi) comunidade e; vii) responsabilidade pelo produto. Essa dimensão mede a 

capacidade de uma empresa gerar confiança e fidelidade com sua força de trabalho, clientes e 

sociedade, por meio do uso de melhores práticas de gestão. Reflete a reputação da empresa e 

da saúde de sua licença para operar, fatores fundamentais para determinar sua capacidade de 

gerar valor para os acionistas no longo prazo. 

Por fim, o pilar de governança corporativa é formado por 276 indicadores separados em 

5 categorias: i) estrutura do conselho de administração; ii) política de compensação; iii) funções 

do conselho de administração; iv) direitos dos acionistas e; v) visão e estratégia. Essa dimensão 

mede os sistemas e processos de uma empresa, assegurando que seus membros e executivos 

atuem no melhor interesse de seus acionistas. Representa a capacidade de uma empresa, por 

meio do uso das melhores práticas de gestão, para direcionar e controlar seus direitos e 

responsabilidades por meio da criação de incentivos, além de pesos e contrapesos, a fim de 
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gerar valor para os acionistas no longo prazo2. O Anexo I traz alguns exemplos de indicadores 

encontrados em cada uma das dimensões.  

 

 

Figura 2 - Base de dados ASSET4 ESG 

Fonte: Thomson Reuters Datastream 

  

O universo de empresas brasileiras disponíveis na base ASSET4 ESG corresponde a um 

total de 89 companhias, todas de capital aberto. Após uma análise inicial, foram retiradas todas 

as instituições financeiras e, também, as companhias que não apresentaram informações durante 

o período analisado. Por isso, a amostra final do estudo compreende 51 empresas. A Tabela 1 

apresenta a quantidade de empresas de acordo com o setor em que operam.  

Os dados foram observados de 2012 a 2017, compreendendo os anos com dados 

históricos disponíveis pela base.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Todas as informações acerca da composição de cada dimensão e seus indicadores foram retiradas da base 

ASSET4 ESG da Thomson Reuters. 
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Tabela 1 - Composição da amostra 

Setor Quantidade de empresas 

Bens industriais 5 

Consumo cíclico 9 

Consumo não cíclico 5 

Materiais básicos 9 

Petróleo e gás 3 

Saúde 2 

Telefonia 2 

Utilidade pública 11 

Outros 5 

Total de empresas na amostra 51 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.3 Variáveis  

 

Para testar as hipóteses propostas na pesquisa foram definidas as variáveis dependente, 

independentes e de controle, de acordo com estudos anteriores. O Quadro 3 traz uma síntese de 

todas as variáveis e suas respectivas equações, além de uma breve descrição e referências de 

alguns estudos que as utilizam.   
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Variável Sigla 
Sinal 

esperado 
Fórmula Descrição Referência 

Dependente      

Rating RAT  Escala decrescente de 0 a 7 
Proxy escolhida para representar o risco 

financeiro 

Hsu e Chen (2015); Oikonomou 

et al.(2014); Attig et al. (2013); 

Independentes      

Índice desempenho 

ambiental 
AMB (-) 

Índice agregado das 

variáveis que compõe a 

dimensão ambiental 

Indicador ASSET4 para o pilar ambiental: 

mede o impacto da empresa em sistemas 
naturais vivos e não vivos, incluindo o ar, a 

terra e a água, incluindo os ecossistemas. Isso 

reflete o quanto uma empresa usa as melhores 

práticas de gerenciamento para evitar riscos 

ambientais e aproveitar as oportunidades 

ambientais. O desempenho ambiental é 

calculado com base na redução de recursos, 

redução de emissões e inovação de produtos 

Diebecker e Sommer (2017); 

Mervelskemper e Streit (2017); 

Cheng et al. (2014); Desender e 

Epure (2014); Eccles et al. 

(2014); Iannou e Serafeim (2012) 

Índice desempenho 

social 
SOC (-) 

Índice agregado das 

variáveis que compõe a 

dimensão social 

O desempenho social é calculado com base na 

qualidade do emprego, saúde e segurança dos 

empregados, treinamento e desenvolvimento 
dos empregados, diversidade, direitos 

humanos, comunidade e responsabilidade 

pelos seus produtos 

Diebecker e Sommer (2017); 

Mervelskemper e Streit (2017); 

Cheng et al. (2014); Desender e 
Epure (2014); Eccles et al. 

(2014); Iannou e Serafeim (2012) 

Índice desempenho 

de governança 

corporativa 

GOV (-) 

Agregado das variáveis que 

compõe a dimensão de 

governança corporativa 

O desempenho da governança corporativa 

abrange a estrutura do conselho de 

administração, políticas de compensação, 

direitos dos acionistas e, visão e estratégia 

Diebecker e Sommer (2017); 

Mervelskemper e Streit (2017); 

Cheng et al. (2014); Desender e 

Epure (2014); Eccles et al. 

(2014); Iannou e Serafeim (2012) 

Índice desempenho 

econômico 
ECON (-) 

Índice agregado das 

variáveis que compõe a 

dimensão econômica 

Indicador ASSET4 para o pilar econômico: 

reflete a saúde financeira geral da empresa e 

sua capacidade de gerar valor para o acionista 

por meio do uso das melhores práticas de 
gestão. O desempenho econômico é calculado 

com base na fidelidade dos clientes, 

desempenho e lealdade dos acionistas. 

Diebecker e Sommer (2017); 

Mervelskemper e Streit (2017); 

Cheng et al. (2014); Desender e 
Epure (2014); Eccles et al. 

(2014); Iannou e Serafeim (2012) 
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Índice global de 

RSC 
ASG (-) 

Agregado composto pelas 

variáveis das dimensões 

ambiental, social e de 

governança corporativa 

Engloba em seu cálculo o desempenho 

ambiental, social e de governança. 

Diebecker e Sommer (2017); 

Mervelskemper e Streit (2017); 

Cheng et al. (2014); Desender e 

Epure (2014); Eccles et al. 

(2014); Iannou e Serafeim (2012) 

Composição do 

capital 
D_CP (+) Dívidas/ Capital próprio 

Representa as contribuições relativas ao 

capital de terceiros e capital próprio 

Benlemlih e Girerd-Potin (2017); 

Hsu e Chen (2015) 

Rentabilidade LAJIR_AT (-) LAJIR/ Ativo total 
Representa a rentabilidade geral dos ativos da 

empresa 
Hsu e Chen (2015) 

Liquidez CG_AT (-) 
Capital de giro líquido/ 

Ativo total 

Mede a capacidade da empresa de cobrir suas 

obrigações financeiras de curto prazo 

Benlemlih e Girerd-Potin (2017); 

Hsu e Chen (2015) 

Giro do ativo RO_AT (-) 
Receita operacional/Ativo 

total 

Mede a eficiência com a qual a empresa utiliza 

todos seus ativos para gerar receitas 
Hsu e Chen (2015) 

Alavancagem LR_AT (-) Lucro retido/Ativo total 

Mede a alavancagem da empresa, e além 

disso, a lucratividade acumulada ao longo do 

tempo como uma proporção do total de ativos. 

Hsu e Chen (2015) 

Tamanho TAM (-) 
Logaritmo natural do Valor 

de Marcado 

Mede o tamanho da empresa por meio de seu 

valor de mercado 

Utz (2018); Benlemlih e Girerd-

Potin (2017); Hsu e Chen (2015) 

Número de 

analistas 
LN_NUM (-) 

Logaritmo natural do 
número de analistas que 

acompanham a ação 

Mede a quantidade de analistas que 

acompanham a empresa 

Hsu e Chen (2015); Jo e Harjoto 
(2014); Lang e Lundholm 

(1996); Hope (2003); Lys e Soo 

(1995) 

Setor de bens 

industriais 
SET_BI  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 

pertencentes ao setor de 

bens industriais e 0 caso 

contrário 

Dummy para empresas do setor de bens 

industriais, de acordo com classificação da B3 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 

Setor de consumo 

cíclico 
SET_CC  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 

pertencentes ao setor de 

consumo cíclico e 0 caso 

contrário 

Dummy para empresas do setor de consumo 

cíclico, de acordo com classificação da B3 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 
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Setor de consumo 

não cíclico 
SET_CNC  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 

pertencentes ao setor de 

consumo não cíclico e 0 

caso contrário 

Dummy para empresas do setor de consumo 

não cíclico, de acordo com classificação da B3 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 

Setor de materiais 

básicos 
SET_MB  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 

pertencentes ao setor de 
materiais básicos e 0 caso 

contrário 

Dummy para empresas do setor de materiais 

básicos, de acordo com classificação da B3 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 

Setor de petróleo e 

gás 
SET_PG  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 

pertencentes ao setor de 

petróleo e gás e 0 caso 

contrário 

Dummy para empresas do setor de bens 

petróleo e gás, de acordo com classificação da 

B3 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 

Setor de saúde SET_SAU  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 

pertencentes ao setor de 

saúde e 0 caso contrário 

Dummy para empresas do setor de saúde, de 

acordo com classificação da B3 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 

Setor de telefonia SET_TEL  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 

pertencentes ao setor de 

telefonia e 0 caso contrário 

Dummy para empresas do setor de telefonia, de 

acordo com classificação da B3 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 

Setor de utilidade 

pública 
SET_UP  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 

pertencentes ao setor de 

utilidade pública e 0 caso 

contrário 

Dummy para empresas do setor de utilidade 

pública, de acordo com classificação da B3 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 

Outros setores SET_O  

Variável binária: assume 

valor 1 para empresas 
pertencentes a outros 

setores e 0 caso contrário 

Dummy para empresas para outros segmentos, 

de acordo com classificação da B3. Nesse 

caso, foram consideradas apenas o segmento 
de exploração de imóveis e seguradoras, os 

demais segmentos foram excluídos. 

Comumente utilizada em estudos 

desenvolvidos com empresas 

brasileiras 

Quadro 3 - Variáveis coletadas
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3.3.1 Variável dependente 

 

O risco financeiro é amplamente definido como a volatilidade dos retornos esperados, e 

para medi-lo foram desenvolvidos diversos modelos e indicadores. Alguns trabalhos como 

Gregory et al. (2014) e Luo e Bhattacharya (2009) utilizam o modelo Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), representado pela Equação 1, para medir o risco das empresas. 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]                 (1) 

Em que:  

𝐸(𝑅𝑖) = retorno esperado para cada ativo i; 

𝑅𝑓 = taxa livre de risco; 

𝛽𝑖 = risco para cada ativo i; 

𝐸(𝑅𝑚) = retorno esperado do mercado. 

 

Contudo, para que o modelo possa apresentar uma boa proxy para o risco financeiro é 

necessário que haja dados históricos sobre os ativos financeiros, uma taxa livre de risco e 

estabilidade no mercado de capitais, que não estão presentes no mercado brasileiro, com 

pequeno volume de negociação e presença de poucos ativos financeiros. Pesquisas como Barry 

et al. (2002) e Bekaert et al. (2007) apresentam questionamentos sobre a aplicação do CAPM 

para mercados emergentes.  Por isso, optou-se por empregar como medida para o risco 

financeiro a classificação de risco (ou rating) realizada pelas empresas Moody’s, Standard & 

Poor’s e Fitch. 

O risco de crédito é definido como o risco de perda econômica pelo não cumprimento da 

obrigação contratual pela parte contratante (LIMA, 2015). Portanto, a classificação de risco de 

crédito mede a capacidade e a vontade de a empresa honrar ou não seus compromissos 

financeiros. As empresas de classificação de risco consideram diversos fatores para calcular os 

ratings como, por exemplo, a receita e o ativo imobilizado das empresas, o perfil do negócio, 

fluxo de caixa e política financeira. A metodologia de cálculo e os fatores considerados podem 

ser alterados de acordo com o setor em que as empresas atuam (LIMA, 2015). 

Rego et al. (2009) sugere que o rating de crédito representa a capacidade de uma empresa 

de atender à expectativa dos detentores de dívida e, portanto, torna-se uma medida preferencial 

do risco financeiro da empresa. Estudos como Hsu e Chen (2015), Oikonomou et al. (2014), 

Sun e Cui (2014) e Attig et al. (2013), os quais possuem objetivos semelhantes ao proposto 

nesta pesquisa, utilizam o rating como proxy de risco financeiro. Contudo, nesta pesquisa 
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buscamos analisar o impacto da adoção de práticas de RSC sobre o rating, utilizando uma 

variável para cada dimensão de RSC, e não apenas uma variável única como empregado por 

tais trabalhos. 

Como as companhias podem ser avaliadas por diferentes empresas de classificação de 

crédito, foi necessário estabelecer graus de rating para padronizar os dados. A equivalência dos 

ratings escolhida, apresentada por Lima et al. (2018), é uma escala de 0 a 7, onde 0 representa 

a melhor classificação (AAA ou Aaa) e 7 as piores, como demonstrado pelo Quadro 4.   

 

Moody's Standard & Poor's e Fitch Nível de risco de crédito  

Existência de grau de 

investimento 

Aaa AAA 0 

Sim 
Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- 1 

A1, A2, A3 A+, A, A- 2 

Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB- 3 

Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- 4 

                Não 
B1, B2, B3 B+, B, B- 5 

Caa1, Caa2, Caa3 CCC+, CCC, CCC- 6 

Ca, C CC, C, D 7 

Quadro 4 - Equivalência de ratings 

Fonte: Adaptado de Lima et al. (2018). 

 

Outra estratégia para determinar a equivalência dos ratings, como empregado por Hsu e 

Chen (2015), é definir uma escada de 1 a 22, em que 1 indica a melhor classificação e 22 a pior. 

No entanto, ao testar essa escala durante os testes preliminares constatou-se que não seria 

adequada para este estudo, uma vez que seria necessária a estratificação da amostra de 51 

empresas em 22 níveis diferentes.   

 

3.3.2 Variáveis independentes 

 

Como medida para a RSC optou-se por utilizar todas as dimensões presentes na base de 

dados ASSET4 ESG, considerando seus índices agregados. Assim, os pilares econômico 

(ECON), ambiental (AMB), social (SOC) e de governança corporativa (GOV) foram 

empregados separadamente, para que seja possível analisar o impacto individual sobre o risco 

financeiro. Além disso, foi usado um indicador agregado (ASG), composto por medidas das 

dimensões ambiental, social e de governança, a fim de verificar o efeito desse indicador 

agregado de RSC sobre o risco.  
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Estudos como Diebecker e Sommer (2017); Mervelskemper e Streit (2017); Cheng et al. 

(2014); Desender e Epure (2015); Eccles et al. (2014) e Iannou e Serafeim (2012), utilizam os 

indicadores agregados das quatro dimensões presentes na base ASSET4 como proxy para RSC. 

Contudo, não foram encontrados na literatura estudos anteriores que empregam essas medidas 

para a análise da relação entre RSC e risco financeiro em empresas brasileiras.  

Os indicadores são calculados pela mesma ponderação para os quatro pilares, 

considerando todos os pontos de dados subjacentes. A porcentagem resultante é, portanto, uma 

medida relativa de desempenho, normalizada, estabelecendo uma pontuação entre 0 e 100%. 

 

3.3.3 Variáveis de controle  

 

Para mensurar outros efeitos que impactam na determinação do risco financeiro das 

companhias, foram empregadas algumas variáveis de controle. A utilização dessas variáveis foi 

estabelecida de acordo com os estudos anteriores.  

Altman (2005) propõe um novo modelo para medir o risco de crédito de empresas, ao 

invés do rating definido pelas empresas de classificação de risco, conhecido como EMS model. 

Segundo o autor, o modelo proposto seria mais adequado para as companhias residentes em 

países emergentes e seria definido da seguinte forma: 

 

𝐸𝑀𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 6,56 (𝑋1) + 3,26(𝑋2) + 6,72 (𝑋3) + 1,05 (𝑋4) + 3,25      (2) 

 

Em que: X1 = capital de giro líquido/ativo total; X2 = lucro retido/ativo total; X3 = receita 

operacional/ativo total e; X4 = dívidas/capital próprio. 

No presente estudo, considera-se as variáveis dependentes apresentadas por Altman 

(2005) como variáveis de controle. Além delas, outras variáveis de controle foram incorporadas 

seguindo a literatura. As variáveis são listadas a seguir: 

 

• Composição do capital (D_CP) 

 

D_CP =
𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜
  (3) 

 

Representa a composição do capital, ou seja, o quanto o capital de terceiros representa do 

capital próprio para a empresa j no período t. De acordo com a Thomson Reuters, o componente 

dívidas representa a dívida total em aberto, que inclui títulos a pagar, dívidas de curto prazo, 
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arrendamento de capital e dívidas de longo prazo. Já o capital próprio corresponde a soma do 

total de participações acionárias de controladores e não controladores. 

A composição do capital foi empregada como variável de controle em Altman (2005), 

Benlemlih e Girerd-Potin (2017) e Hsu e Chen (2015). A literatura sugere que há uma relação 

positiva entre a maior presença de dívidas na estrutura de capital e maior risco, por isso espera-

se encontrar a mesma relação neste trabalho.  

 

• Rentabilidade (LAJIR_AT) 

 

LAJIR_AT =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  (4) 

 

Representa a rentabilidade dos ativos circulantes e não circulantes da empresa j no 

período t. O LAJIR calculado pela Thomson Reuters considera a receita total do exercício 

menos despesas operacionais totais mais despesas de juros operacionais, despesas ou receitas 

não usuais e itens não recorrentes. Excluindo receitas e despesas não operacionais. Também 

estão incluídos os prejuízos no LAJIR, por isso a variável pode apresentar valores negativos. Já 

para o ativo total considera o ativo total da companhia apresentado nas demonstrações 

financeiras.  

Na literatura existem algumas formas para medir a rentabilidade, contudo optou-se por 

empregar a apresentada por Hsu e Chen (2015).  Em geral, empresas com baixa rentabilidade 

apresentam alto risco, uma vez que se a rentabilidade for baixa mostra que a empresa não é 

capaz de gerar lucro a partir de seus ativos. Assim neste estudo espera-se encontrar uma relação 

negativa entre rentabilidade e risco, ou seja, quanto maior a rentabilidade das companhias 

menos deverá ser seu risco.  

 

•  Liquidez (CG_AT) 

 

CG_AT =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  (5) 

 

Representa a liquidez da empresa j no período t, ou seja, a capacidade para cumprir com 

as obrigações de curto prazo. O capital de giro líquido é calculado pela Thomson Reuters como 

sendo a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. 
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Altman (2005), Benlemlih e Girerd-Potin (2017) e Hsu e Chen (2015) são exemplos de 

estudos que utilizam essa variável de controle. A relação esperada para a liquidez e o risco é 

negativa, pois a literatura sugere que quanto melhor a liquidez da companhia, menor será a 

exposição ao risco financeiro.  

 

• Giro do ativo (RO_AT) 

 

RO_AT =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  (6) 

 

Representa o giro do ativo, medindo a eficiência com que a empresa j no período t utiliza 

seus ativos circulantes e não circulantes para gerar receita. Tal variável foi empregada por 

Altman (2005) e Hsu e Chen (2015). A receita operacional de acordo com a Thomson Reuters 

representa a soma da receita total e da despesa operacional total.  

O giro do ativo reflete a capacidade de a companhia gerar receita utilizando os recursos 

presentes em seu ativo, porém esse indicador varia muito de acordo com o setor em que a 

empresa opera, já que determinado setor pode demandar pequeno montante de ativos e outros 

grandes montantes de ativos. Quanto mais eficiente for a geração de receita, ou seja, quanto 

maior for o indicador de giro do ativo menor será o risco financeiro. Assim, espera-se uma 

relação negativa entre giro e risco como apresentada por Hsu e Chen (2015).  

 

• Alavancagem (LR_AT) 

 

LR_AT =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  (7) 

 

Representa a alavancagem da empresa j no período t, ou seja, quanto do ativo total é o 

financiado pelo lucro retido. O lucro retido é definido pela Thomson Reuters como o lucro 

residual das operações, não distribuído aos acionistas, podendo representar déficit acumulado 

quando uma empresa incorre em perdas ao longo do tempo. 

 Esta variável de controle empregada por Altman (2005) e Hsu e Chen (2015) reflete a 

capacidade da empresa de financiar seus ativos com capital próprio. Dessa forma, quanto maior 

o índice LR_AT menor será a alavancagem, ou seja, menor será a necessidade de recursos de 

terceiros para financiar a empresa. A literatura sugere que a alavancagem e o risco são 
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positivamente relacionados, nesse caso espera-se uma relação negativa entre a variável 

escolhida e o risco financeiro.  

  

• Tamanho (TAM) 

 

TAM = ln 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜  (8) 

 

Representa o tamanho da empresa j, definido pelo logaritmo natural do valor de mercado 

no período t. O valor de mercado é calculado pela Thomson Reuters multiplicando as ações 

(Default, Free Float e Oustanding) pelo preço de fechamento mais recente.  

O tamanho da companhia é uma variável de controle amplamente utilizada na literatura 

e apresenta algumas variações quanto a sua forma de cálculo. Gregory et al. (2014), Sun e Cui 

(2014) e Attig et al. (2013), optaram por calculá-lo por meio do logaritmo natural do ativo total, 

enquanto Utz (2018); Benlemlih e Girerd-Potin (2017) e Hsu e Chen (2015) escolheram o 

logaritmo natural do valor de mercado da empresa, neste estudo foi empregada a segunda opção. 

Espera-se encontrar uma relação negativa entre o tamanho e o risco financeiro, corroborando 

com a literatura, a qual sugere que grandes empresas são menos expostas ao risco financeiro 

pois possuem capacidade para gerenciá-lo, especialmente em períodos de alta volatilidade no 

mercado.  

 

• Número de analistas (LN_NUM) 

 

LN_NUM = ln 𝑛ú𝑚𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠  (9) 

 

Representa o logaritmo natural do número de analistas que acompanham a ação da 

empresa j no período t. Sendo que, quando não existir analistas consideramos vazio, uma vez 

que o logaritmo natural de zero é indefinido.  

O emprego da variável de controle que mede a quantidade de analistas que acompanham 

a empresa é bastante comum na literatura, estando presente em estudos como Hsu e Chen 

(2015); Jo e Harjoto (2014); Lang e Lundholm (1996); Hope (2003); Lys e Soo (1995). De 

acordo com as observações feitas pelos autores, quanto maior o número de analistas, maior a 

quantidade de informações divulgadas pela empresa, reduzindo a assimetria informacional e 

reduzindo também o risco da empresa. 
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• Setores  

 

Variáveis binárias que assumem valor 1 se a empresa j pertence a determinado setor e 0, 

caso contrário. As variáveis SET_BI; SET_CC; SET_CNC; SET_MB; SET_PG; SET_SAU; 

SET_TEL; SET_UP; SET_O, são dummies que representam os setores da economia em que 

cada empresa opera, sendo eles respectivamente, bens industriais, consumo cíclico, consumo 

não cíclico, materiais básicos, petróleo e gás, saúde, tecnologia, telefonia, utilidade pública, e 

outros setores.  

A dummy outros setores foi incluída para categorizar segmentos como das seguradoras e 

empresas de exploração de imóveis. Essa classificação é estabelecida pela B3 e optou-se por 

utilizá-la, ao invés da classificação proposta pela base ASSET4 ESG, porque representa a 

economia brasileira.  

 

3.4 Modelo 

 

O modelo desenvolvido para investigar a relação entre as variáveis dependente, 

independentes e de controle foi estruturado de acordo com a metodologia de dados em painel. 

Essa metodologia é uma combinação entre a abordagem cross-section, que analisa uma série 

de empresas em um mesmo período de tempo, e a série temporal, caracterizada pela análise dos 

dados de uma única empresa durante diferentes períodos de tempo. Dessa forma, como definido 

por Gujarati (2011), o emprego de dados em painel possibilita a observação de diversas 

empresas (i) e vários períodos de tempo (t), a Equação 10 apresenta o modelo geral do método.  

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑡𝑥1𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑖𝑡𝑥𝑚𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (10) 

Em que:  

𝑌𝑖𝑡 = variável dependente; 

𝛽0𝑖𝑡  = intercepto;  

𝛽𝑛𝑖𝑡 = coeficiente angular das n variáveis;  

𝜀𝑖𝑡 = erro de previsão. 

Dentre as vantagens propiciadas pelo uso da metodologia de dados em painel pode-se 

citar a redução da heterogeneidade individual, menor colinearidade entre as variáveis e 

estimadores mais eficientes (GUJARATI, 2011). Como há falta de algumas informações foi 

necessário utilizar a técnica de análise de dados em painel desbalanceado.  
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Para testar a hipótese H1: a RSC reduz o risco financeiro em empresas brasileiras, foi 

empregado o modelo apresentado na Equação 11.  

𝑅𝐴𝑇𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐴𝑆𝐺𝑖𝑡 +  𝛽2𝐸𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷_𝐶𝑃𝑖𝑡 +  𝛽4𝐿𝐴𝐽𝐼𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽5𝐶𝐺_𝐴𝑇𝑖𝑡

+  𝛽6𝑅𝑂_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽7𝐿𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽8𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +  𝛽9LN_NUM𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑆𝐸𝑇_𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝐸𝑇_𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽12𝑆𝐸𝑇_𝐶𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽13𝑆𝐸𝑇_𝑀𝐵𝑖𝑡

+ 𝛽14𝑆𝐸𝑇_𝑃𝐺𝑖𝑡 + 𝛽15𝑆𝐸𝑇_𝑆𝐴𝑈𝑖𝑡 + 𝛽16𝑆𝐸𝑇_𝑇𝐸𝐿𝑖𝑡 + 𝛽17𝑆𝐸𝑇_𝑈𝑃𝑖𝑡

+ 𝛽18𝑆𝐸𝑇_𝑂𝑖𝑡 

 

Em que, o coeficiente 𝛽1  expressa a relação entre o risco financeiro e a proxy para RSC 

que engloba as dimensões ambiental, social e de governança e 𝛽2 expressa a relação entre a 

variável dependente e a dimensão econômica da RSC. Os coeficientes 𝛽3 ao 𝛽18 expressam a 

relação entre o risco financeiro e as variáveis de controle. Sendo i as empresas de 1 a 51, e t os 

anos de 2012 a 2017.   

Para testar as demais hipóteses, H1a, H1b, H1c e H1d, respectivamente, optou-se pelos 

modelos expressos nas equações a seguir:  

 

𝑅𝐴𝑇𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐴𝑀𝐵𝑖𝑡 +  𝛽2𝑆𝑂𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 +  𝛽4𝐸𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 +  𝛽5𝐷_𝐶𝑃𝑖𝑡

+  𝛽6𝐿𝐴𝐽𝐼𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽7𝐶𝐺_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽8𝑅𝑂_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽9𝐿𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡

+  𝛽10𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +  𝛽11LN_NUM𝑖𝑡 + 𝛽12𝑆𝐸𝑇_𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛽13𝑆𝐸𝑇_𝐶𝐶𝑖𝑡

+ 𝛽14𝑆𝐸𝑇_𝐶𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽15𝑆𝐸𝑇_𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽16𝑆𝐸𝑇_𝑃𝐺𝑖𝑡 + 𝛽17𝑆𝐸𝑇_𝑆𝐴𝑈𝑖𝑡

+ 𝛽18𝑆𝐸𝑇_𝑇𝐸𝐿𝑖𝑡 + 𝛽19𝑆𝐸𝑇_𝑈𝑃𝑖𝑡 + 𝛽20𝑆𝐸𝑇_𝑂𝑖𝑡 

 

Em que, os coeficientes 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 e 𝛽4  expressam as relações entre o risco financeiro e 

as dimensões ambiental, social, de governança e econômica, respectivamente. E os demais 

coeficientes (𝛽5  ao 𝛽20) expressam a relação entre as variáveis de controle e a dependente.  

Para testar a hipótese H1a também se utilizou o seguinte modelo: 

 

𝑅𝐴𝑇𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐴𝑀𝐵𝑖𝑡 +  𝛽2𝐷_𝐶𝑃𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝐴𝐽𝐼𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽4𝐶𝐺_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽5𝑅𝑂_𝐴𝑇𝑖𝑡

+  𝛽6𝐿𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽7𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +  𝛽8LN_NUM𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝐸𝑇_𝐵𝐼𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑆𝐸𝑇_𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝐸𝑇_𝐶𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽12𝑆𝐸𝑇_𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽13𝑆𝐸𝑇_𝑃𝐺𝑖𝑡

+ 𝛽14𝑆𝐸𝑇_𝑆𝐴𝑈𝑖𝑡 + 𝛽15𝑆𝐸𝑇_𝑇𝐸𝐿𝑖𝑡 + 𝛽16𝑆𝐸𝑇_𝑈𝑃𝑖𝑡 + 𝛽17𝑆𝐸𝑇_𝑂𝑖𝑡 

 

Para testar a hipótese H1b, além do modelo expresso na Equação 12, foi empregado o 

seguinte modelo: 

 

𝑅𝐴𝑇𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝑂𝐶𝑖𝑡 +   𝛽2𝐷_𝐶𝑃𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝐴𝐽𝐼𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐺_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽5𝑅𝑂_𝐴𝑇𝑖𝑡

+  𝛽6𝐿𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽7𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +  𝛽8LN_NUM𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝐸𝑇_𝐵𝐼𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑆𝐸𝑇_𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝐸𝑇_𝐶𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽12𝑆𝐸𝑇_𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽13𝑆𝐸𝑇_𝑃𝐺𝑖𝑡

+ 𝛽14𝑆𝐸𝑇_𝑆𝐴𝑈𝑖𝑡 + 𝛽15𝑆𝐸𝑇_𝑇𝐸𝐿𝑖𝑡 + 𝛽16𝑆𝐸𝑇_𝑈𝑃𝑖𝑡 + 𝛽17𝑆𝐸𝑇_𝑂𝑖𝑡 

(12) 

(11) 

(13) 

(14) 
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Para testar a hipótese H1c também foi empregado o seguinte modelo: 

 

𝑅𝐴𝑇𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 +  𝛽2𝐷_𝐶𝑃𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝐴𝐽𝐼𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽4𝐶𝐺_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽5𝑅𝑂_𝐴𝑇𝑖𝑡

+  𝛽6𝐿𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽7𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +  𝛽8LN_NUM𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝐸𝑇_𝐵𝐼𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑆𝐸𝑇_𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝐸𝑇_𝐶𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽12𝑆𝐸𝑇_𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽13𝑆𝐸𝑇_𝑃𝐺𝑖𝑡

+ 𝛽14𝑆𝐸𝑇_𝑆𝐴𝑈𝑖𝑡 + 𝛽15𝑆𝐸𝑇_𝑇𝐸𝐿𝑖𝑡 + 𝛽16𝑆𝐸𝑇_𝑈𝑃𝑖𝑡 + 𝛽17𝑆𝐸𝑇_𝑂𝑖𝑡 

 

Por fim, para testar a hipótese H1d também se utilizou o seguinte modelo: 

 

𝑅𝐴𝑇𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 +  𝛽2𝐷_𝐶𝑃𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝐴𝐽𝐼𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽4𝐶𝐺_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽5𝑅𝑂_𝐴𝑇𝑖𝑡

+  𝛽6𝐿𝑅_𝐴𝑇𝑖𝑡 +  𝛽7𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 +  𝛽8LN_NUM𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝐸𝑇_𝐵𝐼𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑆𝐸𝑇_𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝐸𝑇_𝐶𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽12𝑆𝐸𝑇_𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽13𝑆𝐸𝑇_𝑃𝐺𝑖𝑡

+ 𝛽14𝑆𝐸𝑇_𝑆𝐴𝑈𝑖𝑡 + 𝛽15𝑆𝐸𝑇_𝑇𝐸𝐿𝑖𝑡 + 𝛽16𝑆𝐸𝑇_𝑈𝑃𝑖𝑡 + 𝛽17𝑆𝐸𝑇_𝑂𝑖𝑡 

 

Em cada um dos modelos apresentados pelas Equações de 13 a 16 o coeficiente 𝛽1 indica 

a relação entre a dimensão analisada em cada caso e a variável dependente (rating) e os demais 

coeficientes expressam a relação entre as variáveis de controle o risco financeiro.  

Para analisar as relações entre 𝑅𝐴𝑇𝑖𝑡 e as variáveis explicativas todos os modelos 

apresentados foram estimados pela regressão logística, ou logit ordenado. Essa técnica de 

regressão permite a predição de valores de uma variável categórica a partir de variáveis 

explicativas. A regressão logística estima a probabilidade associada à ocorrência de 

determinado evento. O uso desse método se justifica, porque a variável dependente (rating) é 

uma gradação de 1 a 7, apresentado de maneira ordenada. Os erros-padrão foram ajustados para 

evitar problema de heteroscedasticidade (comando robust no Stata).  

Posteriormente, a fim de analisar o impacto da adoção de práticas de RSC em uma 

amostra com classificação de risco similar, segregou-se a amostra entre empresas com baixo 

risco e alto risco financeiro. Para isso, foi empregada a classificação de grau de investimento.  

Hsu e Chen (2015) utilizam essa variável para separar empresas que possuem boa 

classificação de risco das empresas que possuem classificações ruins. Como mostrado no 

Quadro 4, empresas que possuem rating até BBB- (ou Baa3), pertencentes ao nível de risco de 

crédito 3, apresentam grau de investimento. Ao classificar uma empresa como grau de 

investimento mostra-se que ela possui boa capacidade de arcar com suas dívidas, apresentando 

baixo risco para os investidores. A distribuição da amostra considerando o ano, o setor e a 

quantidade de empresas que possuem grau de investimento é representada pela Tabela 2.  

   

(15) 

(16) 
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Tabela 2 - Número de empresas classificadas como grau de investimento 

Setor \ Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bens industriais 4 4 4 4 4 2 

Consumo cíclico 4 4 4 4 4 2 

Consumo não 

cíclico 
3 4 3 2 4 

1 

Materiais básicos 5 3 6 3 2 3 

Petróleo e gás 2 2 2 1 1 1 

Saúde 0 2 1 2 1 1 

Telefonia 1 1 1 1 1 1 

Utilidade pública 8 7 4 6 4 4 

Outros 3 2 1 3 2 3 

TOTAL 30 29 26 26 23 20 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Estatística descritiva 

 

A Tabela 3 mostra a estatística descritiva das variáveis numéricas presentes no modelo. 

Os dados mostram que durante o período de 2012 a 2017 as empresas, em sua maioria, eram 

classificadas no nível 4 de risco. Sendo assim, o rating atribuído com mais frequência para as 

companhias brasileiras ao longo desses cinco anos foram BB+, BB e BB-. Além disso, observa-

se que, no período analisado, nenhuma empresa brasileira recebeu a melhor nota de 

classificação de risco, correspondente ao nível 0.  
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Tabela 3 - Estatística descritiva da amostra 

Variáveis Obs Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo Assimetria Curtose P(5) P(25) P(50) P(75) P(99) 

RAT 300 3,64 1,07 2,00 7,00 0,61 3,53 2,00 3,00 4,00 4,00 7,00 

AMB 299 0,66 0,24 0,09 0,94 -0,88 2,61 0,16 0,53 0,73 0,85 0,93 

SOC 299 0,76 0,24 0,04 0,97 -1,48 4,32 0,16 0,66 0,86 0,93 0,97 

GOV 299 0,29 0,17 0,03 0,85 0,79 3,30 0,07 0,16 0,28 0,39 0,79 

ECON 299 0,68 0,24 0,06 0,98 -0,78 2,60 0,18 0,52 0,73 0,87 0,98 

ASG 299 0,60 0,15 0,16 0,92 -0,38 2,75 0,32 0,49 0,61 0,71 0,91 

D_CP 306 1,54 2,26 -12,03 20,02 2,37 25,15 0,15 0,59 0,99 1,75 9,86 

LAJIR_AT 306 0,06 0,09 -0,98 0,47 -5,54 74,10 -0,04 0,03 0,05 0,09 0,47 

CG_AT 304 0,09 0,14 -0,67 0,47 -0,57 6,17 -0,12 0,01 0,08 0,19 0,42 

RO_AT 306 0,06 0,09 -0,99 0,49 -4,72 57,66 -0,05 0,03 0,06 0,10 0,23 

LR_AT 306 0,08 0,18 -1,78 0,49 -4,59 40,42 -0,15 0,04 0,09 0,17 0,37 

TAM 306 22,90 1,34 17,65 26,26 -0,79 5,56 20,64 22,21 22,99 23,68 26,09 

LN_NUM 300 2,30 0,57 0,69 3,66 -1,40 4,28 0,69 2,07 2,39 2,63 3,58 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: RAT = rating; AMB = desempenho da dimensão ambiental; SOC = desempenho da dimensão social; GOV = desempenho da dimensão de governança corporativa; 

ECON = desempenho da dimensão econômica; ASG = desempenho do índice global de RSC que incorpora as dimensões ambiental, social e de governança; D_CP = 

dívidas/capital próprio; LAJIR_AT = lucro antes de juros e imposto de renda/ativo total; CG_AT = capital de giro líquido/ativo total; RO_AT = receita operacional/ 

ativo total; LR_AT = lucro retido/ativo total; TAM= ln do valor de mercado; LN_NUM = ln do número de analistas.  
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O coeficiente de assimetria indica se há distribuições assimétricas. Quando negativo o 

coeficiente indica que a cauda do lado esquerdo da função densidade de probabilidade é maior 

que a do lado direito e o inverso ocorre quando é positivo. Um valor nulo indica que os valores 

são uniformemente distribuídos. Para a presente amostra, observa-se que apenas três variáveis 

(RAT, GOV e D_CP) apresentam assimetria positiva, sendo as demais negativas.  

A curtose apresenta-se positiva para todas as variáveis, sugerindo que as distribuições 

correspondem a funções probabilidade leptocúrtica. Ou seja, os valores podem não se 

aproximar da média, principalmente quando se consideram as variáveis de composição do 

capital (D_CP), rentabilidade (LAJIR_AT), giro do ativo (RO_AT) e alavancagem (LR_AT).   

A distribuição da amostra ainda pode ser analisada por meio dos percentis, que são 

medidas que dividem a amostra em 100 partes, por ordem crescente dos dados. Então, P(5) 

determina quais são os 5% menores valores, P(25) indica os 25% menores valores e assim por 

diante.  Ao analisar os percentis verificamos que a distribuição das variáveis é realmente 

assimétrica.  

As companhias, ao considerar os valores médios apresentados, parecem possuir uma 

composição de capital formada por capital de terceiros, com baixa rentabilidade, baixa liquidez, 

baixa alavancagem e pouca capacidade em gerar receitas utilizando os recursos de seu ativo. 

A dimensão social é a que apresenta maior pontuação média (76%), o que pode indicar 

uma maior preocupação das empresas com relação a qualidade das condições de trabalho 

vigente na empresa, a saúde e a segurança dos empregados, o treinamento e o desenvolvimento 

profissional dos funcionários, além da preocupação com a diversidade, os direitos humanos e a 

comunidade. A dimensão econômica possui a segunda maior pontuação média (68%), o que já 

era esperado, uma vez que as companhias estão preocupadas com o desempenho econômico.  

Contudo, o desempenho das dimensões de RSC (ambiental, social, de governança e 

econômica) variam consideravelmente, como pode ser observado ao analisar os valores 

máximos e mínimos apresentados. Tal fato pode ser explicado pela presença de empresas de 

diferentes setores e tamanhos. O desempenho das dimensões de RSC por setor pode ser 

observado na Figura 3.  
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Figura 3 - Desempenho das dimensões de RSC por setor de 2012 a 2017 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. Nota: AMB = dimensão ambiental; SOC = dimensão social; GOV = dimensão de governança corporativa e ECON = dimensão econômica.   
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Para a maioria dos setores, a dimensão social é a que apresenta melhor desempenho médio ao 

longo do período observado. Para outros setores, que engloba o segmento de seguradoras e 

exploração de imóveis, a dimensão com melhor desempenho médio é a econômica, e para o 

setor de saúde, verifica-se uma melhor performance média da dimensão ambiental, seguida pela 

dimensão econômica.  

O setor de telefonia é o único que apresenta um aumento no desempenho médio de todas 

as dimensões de RSC. Os setores de bens industriais, consumo cíclico, materiais básicos e 

outros setores, demonstram uma melhora no desempenho médio das dimensões ambiental, 

social e econômica.  

Já os setores de consumo não cíclico e de petróleo e gás apresentam melhora apenas na 

performance média da dimensão ambiental. Sendo que o primeiro demonstra forte queda da 

dimensão de governança (de 52% em 2012 para 35% em 2017).  

A dimensão de governança corporativa apresenta o menor desempenho médio em todos 

os setores e não é possível observar, no período, uma melhora em sua performance. O setor de 

consumo não cíclico é o que apresenta o melhor desempenho, em média 42%, já o setor de 

saúde apresenta o pior desempenho. A Tabela 4 resume os melhores e piores desempenhos 

individuais de cada dimensão, destacando para cada ano, a referida empresa e o setor a qual 

pertence.  

Após a análise descritiva da amostra, apresenta-se nas Tabelas 5 e 6 a matriz de correlação 

de Pearson e de Spearman, respectivamente. Por meio dos coeficientes, buscou-se investigar as 

relações entre as variáveis empregadas no trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabela 4 - Melhor e pior desempenho das dimensões de RSC 

Ambiental  Governança 

  Desempenho Rating Empresa Setor    Desempenho Rating Empresa Setor 

2012 

Melhor 93% A+; A; A- 41 
Petróleo e 

gás  2012 
Melhor 85% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
46 Outros 

Pior 13% 
BB+; BB; 

BB- 
16 Saúde 

 Pior 5% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
2 Outros 

2013 

Melhor 93% 
BBB+; 

BBB; BBB- 
41 

Petróleo e 

gás  2013 
Melhor 84% 

A+; A; A- 10 
Consumo não 

cíclico 

Pior 14% 
BBB+; 

BBB; BBB- 
31 

Consumo 

cíclico  Pior 6% 
B+; B; B- 45 Materiais básicos 

2014 

Melhor 93% 
BBB+; 

BBB; BBB- 
41 

Petróleo e 

gás  2014 
Melhor 79% 

BB+; BB; 

BB- 
46 Outros 

Pior 9% 
CCC+; 

CCC; CCC- 
40 

Consumo 

cíclico  Pior 6% 

CCC+; 

CCC; CCC- 
42 Bens industriais 

2015 

Melhor 93% A+; A; A- 20 
Bens 

industriais  2015 
Melhor 74% 

B+; B; B- 24 Consumo cíclico 

Pior 12% 
CCC+; 

CCC; CCC- 
40 

Consumo 
cíclico  Pior 3% 

BBB+; 
BBB; BBB- 

3 Outros 

2016 

Melhor 94% 
CCC+; 

CCC; CCC- 
39 Telefonia 

 2016 
Melhor 70% 

BB+; BB; 

BB- 
46 Outros 

Pior 13% 
CCC+; 

CCC; CCC- 
40 

Consumo 

cíclico  Pior 4% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
3 Outros 

2017 

Melhor 94% B+; B; B- 39 Telefonia 
 2017 

Melhor 72% 

BB+; BB; 

BB- 
46 Outros 

Pior 24% CC; C; D 40 
Consumo 

cíclico  Pior 3% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
4 Outros 
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Social  Econômica 

  Desempenho Rating Empresa Setor    Desempenho Rating Empresa Setor 

2012 
Melhor 

97% A+; A; A- 41 
Petróleo e 

gás  2012 
Melhor 98% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
8 Utilidade pública 

Pior 
4% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
3 Outros 

 Pior 6% 

BB+; BB; 

BB- 
27 Saúde 

2013 
Melhor 

93% 
BBB+; 

BBB; BBB- 
41 

Petróleo e 

gás  2013 
Melhor 98% 

A+; A; A- 10 
Consumo não 

cíclico 

Pior 
5% 

BB+; BB; 

BB- 
3 Outros 

 Pior 10% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
4 Outros 

2014 
Melhor 

97% 
BB+; BB; 

BB- 
19 

Utilidade 

pública  2014 
Melhor 98% 

BB+; BB; 

BB- 
21 Utilidade pública 

Pior 
5% 

BB+; BB; 

BB- 
3 Outros 

 Pior 8% 

CCC+; 

CCC; CCC- 
40 Consumo cíclico 

2015 
Melhor 

95% A+; A; A- 10 
Consumo 

não cíclico  2015 
Melhor 96% 

BBB+; 
BBB; BBB- 

48 Telefonia 

Pior 
8% A+; A; A- 16 Saúde 

 Pior 15% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
3 Outros 

2016 
Melhor 

96% 
BBB+; 

BBB; BBB- 
21 

Utilidade 

pública  2016 
Melhor 96% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
21 Utilidade pública 

Pior 
10% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
3 Outros 

 Pior 17% 

CCC+; 

CCC; CCC- 
40 Consumo cíclico 

2017 
Melhor 

96% 
BB+; BB; 

BB- 
21 

Utilidade 

pública  2017 
Melhor 97% 

A+; A; A- 48 Telefonia 

Pior 
11% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
3 Outros 

 Pior 38% 

BBB+; 

BBB; BBB- 
4 Outros 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 5 - Correlação de Pearson 

  RAT AMB SOC GOV ECON ASG D_CP LAJIR_AT CG_AT RO_AT LR_AT TAM LN_NUM 

RAT 1                         

AMB -0,175*** 1                       

SOC -0,189** 0,789*** 1                     

GOV -0,097* 0,400*** 0,459*** 1                   

ECON -0,369*** 0,531*** 0,635*** 0,357*** 1                 

ASG -0,12** 0,705*** 0,670*** 0,586*** 0,535*** 1               

D_CP 0,091 0,162*** 0,091 0,009 -0,089 0,119* 1             

LAJIR_AT -0,328*** 0,230*** 0,237*** 0,189*** 0,250*** 0,268*** 0,129** 1           

CG_AT -0,061 -0,029 -0,057 -0,002 -0,107* -0,081 0,008 0,221*** 1         

RO_AT -0,315*** 0,170*** 0,184*** 0,133** 0,232*** 0,189*** 0,115** 0,940*** 0,187*** 1       

LR_AT -0,418*** 0,092 0,047 -0,11* 0,192*** 0,036 -0,053 0,589*** 0,379*** 0,596*** 1     

TAM -0,448*** 0,475*** 0,361*** 0,135*** 0,399*** 0,363*** 0,037 0,433*** 0,160*** 0,385*** 0,451*** 1   

LN_NUM -0,195*** 0,093 0,180*** 0,204*** 0,084 0,158*** 0,116** 0,352*** 0,122** 0.349*** 0,183*** 0,340*** 1 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: RAT = rating; AMB = desempenho da dimensão ambiental; SOC = desempenho da dimensão social; GOV = desempenho da dimensão de governança corporativa; ECON 

= desempenho da dimensão econômica; ASG = desempenho do índice global de RSC que incorpora as dimensões ambiental, social e de governança; D_CP = dívidas/capital 

próprio; LAJIR_AT = lucro antes de juros e imposto de renda/ativo total; CG_AT = capital de giro líquido ativo total; RO_AT = receita operacional/ativo total; LR_AT = lucro 

retido/ativo total; TAM= ln do valor de mercado; LN_NUM = ln do número de analistas. *** Nível de significância de 1%; ** nível de significância de 5%, e * nível de 

significância de 10%.  
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Tabela 6 - Correlação de Spearman 

  RAT AMB SOC GOV ECON ASG D_CP LAJIR_AT CG_AT RO_AT LR_AT TAM LN_NUM 

RAT 1                         

AMB -0,17 1                       

SOC -0,184 0,79 1                     

GOV -0,102 0,402 0,461 1                   

ECON -0,366 0,525 0,632 0,357 1                 

ASG -0,12 0,709 0,671 0,585 0,535 1               

D_CP 0,0881 0,173 0,0968 0,0143 -0,0862 0,119 1             

LAJIR_AT -0,329 0,214 0,226 0,194 0,243 0,265 0,131 1           

CG_AT -0,0707 -0,0235 -0,0416 -0,0061 -0,0934 -0,0821 0,0922 0,242 1         

RO_AT -0,313 0,15 0,169 0,137 0,223 0,182 0,118 0,939 0,212 1       

LR_AT -0,424 0,0729 0,0407 -0,12 0,192 0,0253 -0,0406 0,588 0,375 0,596 1     

TAM -0,451 0,467 0,369 0,139 0,41 0,366 0,0463 0,428 0,144 0,377 0,437 1   

LN_NUM -0,192 0,0711 0,175 0,207 0,0805 0,147 0,123 0,343 0,0989 0,339 0,159 0,296 1 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: RAT = rating; AMB = desempenho da dimensão ambiental; SOC = desempenho da dimensão social; GOV = desempenho da dimensão de governança corporativa; ECON 

= desempenho da dimensão econômica; ASG = desempenho do índice global de RSC que incorpora as dimensões ambiental, social e de governança; D_CP = dívidas/capital 

próprio; LAJIR_AT = lucro antes de juros e imposto de renda/ ativo total; CG_AT = capital de giro líquido/ativo total; RO_AT = receita operacional/ativo total; LR_AT = lucro 

retido/ativo total; TAM= ln do valor de mercado; LN_NUM = ln do número de analistas.  

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

A correlação de Pearson traz a relação linear entre duas variáveis contínuas, enquanto a 

correlação de Spearman indica a relação entre duas variáveis contínuas ou ordinais, mas sem 

que essa relação seja linear, por isso essa correlação também é conhecida como não paramétrica. 

Optou-se por empregar ambas correlações pelo fato de a variável dependente (rating) se tratar 

de uma variável ordinal.   

Ao analisar as duas correlações constata-se que os sinais não são alterados e que existem 

apenas pequenas mudanças entre os valores apresentados. Além disso, os sinais das interações 

entre a variável dependente e as variáveis independentes e de controle são os esperados, como 

definido no Quadro 3.  

De acordo com o exposto na Tabela 5, apenas as variáveis de composição do capital 

(D_CP) e liquidez (CG_AT) não apresentaram resultados estatisticamente significantes. Assim, 

os resultados da matriz de correlação de Pearson parecem corroborar as relações esperadas entre 

as variáveis, apresentadas anteriormente.  

Além disso, outros coeficientes da matriz apresentam resultados interessantes. A variável 

de composição de capital é estatisticamente significante apenas quando relacionada com a 

dimensão ambiental. Tal fato, talvez pode ser explicado pela importância atribuída pelos 

detentores de capital às boas práticas ambientais adotadas pelas empresas. Ou seja, a obtenção 

de capital de terceiros estaria positivamente relacionada às práticas ambientais, quanto 

melhores as práticas mais fácil seria obter capital de terceiros.   

Yasser et al. (2019) destaca essa relação entre o desempenho das dimensões ambiental, 

social e de governança e o custo da dívida para empresas europeias. O estudo mostra que as 

empresas com melhor desempenho nessas dimensões possuem menor custo de dívida, e que as 

instituições de crédito valorizam o desempenho e divulgação das dimensões de RSC. Para 

empresas brasileiras, a correlação encontrada sugere que apenas a dimensão ambiental estaria 

relacionada com a diminuição do custo da dívida.  Attig et al. (2013) já apresentava resultado 

semelhante.  

A rentabilidade (LAJIR_AT) apresenta correlação positiva e estatisticamente significante 

com todas as dimensões de RSC, o que sugere uma influência positiva da adoção de práticas de 

RSC sobre o desempenho da empresa. O mesmo pode ser observado para o giro do ativo.  

Por fim, para avaliar a consistência dos modelos utilizados nesta pesquisa, apresenta-se 

na Tabela 7 a matriz de previsibilidade da regressão logística, calculada pelo Stata. No total 

foram calculadas 268 previsões, das quais 110 foram corretas. Portanto, o modelo é capaz de 

prever corretamente o rating das empresas em 41% das vezes.  
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Tabela 7 - Matriz de previsibilidade 
 

AAA 
A+; A; 

A- 

BBB+; 

BBB; BBB- 

BB+; BB; 

BB- 

B+; B; 

B- 

CCC+; CCC; 

CCC- 

CC; 

C; D 

AAA 0 0 0 0 0 0 0 

A+; A; A- 0 0 0 2 0 0 0 

BBB+; BBB; BBB- 0 30 42 45 0 0 0 

BB+; BB; BB- 0 4 47 56 17 6 2 

B+; B; B- 0 0 0 1 9 2 0 

CCC+; CCC; CCC- 0 0 0 0 1 3 1 

CC; C; D 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: as classificações de risco apresentadas são as calculadas pelas empresas de classificação de risco Moody’s, 

Standard & Poor’s e Fitch.  

 

Quando se trata dos melhores níveis de rating, a classificação de risco prevista pelo 

modelo parece ser mais conservadora, pois quando o rating real corresponde ao nível 2 (A+; 

A; A-), o rating previsto em todos os casos aponta para o nível 3 (BBB+; BBB; BBB-). O 

mesmo acontece quando o rating real está no nível 3, mas a previsão está no nível 4. Mas, 

quando se trata dos níveis de rating que não configuram grau de investimento, ou seja, a partir 

do nível 4, o modelo prevê sempre para o nível anterior.  

 A próxima seção apresentada os resultados das regressões logísticas ordenadas e a 

discussão desses resultados. 
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4.2 Análise dos resultados 

 

Na Tabela 8, são apresentados os resultados da regressão logística ordenada para sete 

modelos distintos. O Modelo 1 apresenta os resultados para a regressão expressa na Equação 

11, o Modelo 2 os resultados para a Equação 12, o Modelo 3 para a Equação 13, o Modelo 4 

para a Equação 14, o Modelo 5 para a Equação 15 e o Modelo 6 para a Equação 16.  

O Modelo 7 compreende os resultados da regressão logística apenas para as variáveis de 

controle, com o intuito de verificar se com o emprego somente dessas variáveis o modelo seria 

mais explicativo. De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que, ao empregar as variáveis 

explicativas de RSC, o modelo torna-se mais explicativo. 

No Modelo 1, no qual emprega-se apenas a dimensão econômica e o indicador global das 

dimensões ambiental, social e de governança (ASG) como variáveis explicativas, é possível 

observar que a dimensão econômica é negativamente relacionada ao rating e que o indicador 

global ASG é positivamente relacionado ao rating. Ou seja, os resultados desse modelo 

apontam para uma redução do risco financeiro caso haja bom desempenho da dimensão 

econômica, e um aumento do risco com a adoção de práticas de RSC ligadas as dimensões 

ambientais, sociais e de governança.  

Contudo, ao analisar o Modelo 2, apesar de os resultados não serem significantes 

estatisticamente, pode-se perceber que na verdade as dimensões ambiental e de governança 

contribuem para que o indicador global apresente essa relação positiva, enquanto a dimensão 

social apresenta uma relação negativa com o rating. Resultado semelhante foi encontrado por 

Machado e Machado (2011) ao analisar a relação de RSC com o desempenho financeiro e por 

Oliveira et al. (2015). Neste último, os autores mencionam que a dimensão ambiental 

contribuiria para o aumento do risco financeiro, enquanto a dimensão social não. 

 A relação negativa entre o desempenho social e o risco financeiro ainda pode ser 

observado no Modelo 4, quando se isola o efeito dessa variável explicativa. O resultado 

estatisticamente significante (5%) sugere que o desempenho da dimensão social auxilia na 

redução do risco financeiro.  
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Tabela 8 - Resultados da regressão logística 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

AMB 
  0,22  -0,99          

  (1,03)  (0,84)          

SOC 
  -0,55    -1,77 **       

  (1,17)    (0,88)        

GOV 
  0,15      -0,89      

  (0,88)      (0,74)      

ECON 
-3,29 *** -2,58 ***       -2,67 ***   

(0,74)  (0,74)        (0,69)    

ASG 
2,33 **             

(1,07)              

D_CP 
0,15  0,03  0,06 * 0,06 * 0,05  0,03  0,06 * 

(0,03)  (0,03)  (0,03)  (0,03)  (0,03)  (0,03)  (0,03)  

LAJIR_AT 
-1,75  0,56  -0,09  0,28  -0,22  0,50  -0,88  

(3,36)  (3,54)  (3,36)  (3,62)  (3,38)  (3,42)  (3,10)  

CG_AT 
1,16 ** 1,13  1,95  1,80 ** 1,69  1,16  1,31  

(1,25)  (1,34)  (1,41)  (1,34)  (1,36)  (1,26)  (1,36)  

RO_AT 
0,76  -0,90  -1,68  -1,86  -1,55  -0,83  -0,98  

(2,54)  (2,85)  (2,32)  (2,56)  (2,35)  (2,75)  (2,23)  

LR_AT 
-2,44 *** -2,84 *** -3,17 *** -3,31 *** -3,12 *** -2,84 *** -2,79 *** 

(0,96)  (1,05)  (1,03)  (1,10)  (1,04)  (0,99)  (0,95)  

TAM 
-0,57 *** -0,53 *** -0,63 *** -0,62 *** -0,67 *** -0,53 *** -0,67 *** 

(0,13)  (0,14)  (0,14)  (0,14)  (0,14)  (0,13)  (0,13)  

LN_NUM 
-0,16  -0,14  -0,11  -0,05  -0,54  -0,15  -0,13  

(0,19)  (0,20)  (0,19)  (1,93)  (0,20)  (0,19)  (0,26)  

Obs 287  287  287  287  287  287  293  

Wald chi2 134,99  125,64  104,24  97,22  99,79  128,30  104,72  

Prob>chi2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Pseudo R2 0,16  0,15  0,13  0,13  0,13  0,15  0,12  

Fonte: elaboração própria. 

Nota: RAT = rating; AMB = desempenho da dimensão ambiental; SOC = desempenho da dimensão social; GOV = desempenho da dimensão de governança corporativa; ECON 

= desempenho da dimensão econômica; ASG = desempenho do índice global de RSC que incorpora as dimensões ambiental, social e de governança; D_CP = dívidas/capital 

próprio; LAJIR_AT = lucro antes de juros e imposto de renda/ ativo total; CG_AT = capital de giro líquido/ativo total; RO_AT = receita operacional/ativo total; LR_AT = lucro 

retido/ativo total; TAM= ln do valor de mercado; LN_NUM = ln do número de analistas. *** Nível de significância de 1%; ** nível de significância de 5%, e * nível de 

significância de 10%.  
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As variáveis de controle alavancagem (LR_AT) e tamanho (TAM) apresentaram 

significância estatística em todos os modelos. Além disso, as referidas variáveis apontam uma 

relação negativa com a variável dependente, como esperado.  

A variável composição do capital (D_CP), nos Modelos 3, 4 e 7, apresenta sinal positivo 

conforme esperado, com significância estatística. Por fim, a variável liquidez (CG_AT) é 

estatisticamente significante a 5% nos Modelos 1 e 4, com sinal positivo, contrário ao esperado.  

Por fim, os resultados mostram que apenas os setores consumo cíclico e não cíclico, 

saúde, utilidade pública e outros foram significativos, a um nível de significância de 5%. 

Destacando-se entre eles o setor de saúde.   

A Tabela 9 traz os resultados da regressão logística ordenada separando as empresas da 

amostra em grau de investimento ou especulativo.  

 

Tabela 9 - Resultados da regressão logística: empresas com e sem grau de investimento 

Variáveis Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 Modelo 11 

AMB 
  0,13    6,36 ** 
  (2,23)    (3,17)  

SOC 
  -1,21    -14,21 *** 
  (3,80)    (3,69)  

GOV 
  3,48 *  

 -0,31  

  (2,10)   
 (1,92)  

ECON 
-8,16 *** -8,15 *** -4,18 *** -0,98  

(2,41)  (2,32)  (1,47)  (1,76)  

ASG 
1,01    -0,67    

(3,05)    (2,81)    

D_CP 
2,02 *** 1,97 *** 0,30  -0,02  

(0,53)  (0,59)  (0,05)  (0,05)  

LAJIR_AT 
-23,59  -26,48 * -28,75 ** -49,69 * 

(15,29)  (15,20)  (12,37)  (19,35)  

CG_AT 
6,58 ** 7,15 ** 7,00 ** 12,38 *** 

(3,09)  (3,27)  (3,26)  (4,56)  

RO_AT 
19,28  17,85  22,62 ** 34,97 ** 

(13,73)  (12,98)  (10,30)  (16,01)  

LR_AT 
-1,30  -1,09  -5,16 * -8,99 ** 

(7,44)  (7,71)  (2,65)  (3,92)  

TAM 
0,30  0,32  -0,69 ** -1,29 *** 

(0,43)  (0,49)  (0,30)  (0,48)  

LN_NUM 
-0,74  -0,82  -0,17  0,87 * 

(0,46)  (0,52)  (0,39)  (0,48)  

Obs 130  130  157  157  
Wald chi2 40,22  39,51  1630,86  1348,1  
Prob>chi2 0,00  0,00  0,00  0,00  
Pseudo R2 0,4  0,41  0,45  0,54  

Fonte: elaboração própria. 

Nota: RAT = rating; AMB = desempenho da dimensão ambiental; SOC = desempenho da dimensão social; GOV 

= desempenho da dimensão de governança corporativa; ECON = desempenho da dimensão econômica; ASG = 

desempenho do índice global de RSC que incorpora as dimensões ambiental, social e de governança; D_CP = 

dívidas/capital próprio; LAJIR_AT = lucro antes de juros e imposto de renda/ ativo total; CG_AT = capital de giro 

líquido/ativo total; RO_AT = receita operacional/ativo total; LR_AT = lucro retido/ativo total; TAM= ln do valor 

de mercado; LN_NUM = ln do número de analistas. *** Nível de significância de 1%; ** nível de significância 

de 5%, e * nível de significância de 10%.  
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Os Modelos 8 e 9 apresentam os resultados para as empresas com grau de investimento 

das regressões expressas, respectivamente pelas Equações 11 e 12. E os Modelos 10 e 11 

expressam os resultados para as empresas sem grau de investimento (grau especulativo) das 

mesmas equações. Ao segregar as empresas da amostra é possível verificar que para as 

empresas com grau de investimento, ou seja, com rating entre os níveis 2 e 3 (A+, A, A- e 

BBB+, BBB, BBB-), somente o desempenho da dimensão econômica é relevante para a 

redução do risco financeiro. Ainda, conforme demonstrado no Modelo 9, a performance da 

dimensão de governança corporativa aumentaria o risco financeiro.  

Porém, os resultados do Modelo 11, no qual utiliza-se as dimensões ambiental, social, de 

governança e econômica como variáveis explicativas, considerando apenas empresas com alto 

risco financeiro (sem grau de investimento), demonstram que o desempenho da dimensão social 

é o mais significante para a redução do risco. Em outras palavras, empresas sem grau de 

investimento podem reduzir seu alto risco financeiro ao adotarem práticas de RSC que 

contemplem a dimensão social, tanto interna como externa.  Principalmente quando tais 

empresas são dos setores de consumo cíclico, consumo não cíclico, petróleo e gás, saúde e 

outros.   

Além disso, o Modelo 11 sugere que as práticas de RSC que compreendem a dimensão 

ambiental podem aumentar o risco financeiro das empresas, apesar de, como visto 

anteriormente, possivelmente auxiliarem na redução do custo de capital de terceiros.  

Nota-se que as empresas da amostra apresentam um desempenho médio superior na 

dimensão social se comparada as dimensões ambiental e de governança, conforme exposto na 

seção anterior. Tal fato, talvez possa ser explicado pela possibilidade de redução do risco 

financeiro caso as empresas adotem boas práticas sociais. Ou seja, o alto desempenho social 

seria estimulado dentro das companhias por gerar uma redução no risco, o que não é observado 

nas dimensões ambiental e de governança. 

Portanto, após analisar os resultados considera-se que práticas de RSC auxiliam na 

redução do risco financeiro, assim como indicado pela Teoria do Stakeholder e sugerido em 

trabalhos como Jo e Harjoto (2014), Hsu e Chen (2015) e Albuquerque et al. (2018). Essa 

redução pode ocorrer por meio da dimensão econômica, no caso das empresas com baixo risco 

financeiro as quais possuem grau de investimento, ou por meio da dimensão social, para 

empresas com risco elevado, que não possuem grau de investimento.  

A partir dessas descobertas, pode-se inferir que as empresas devem agir responsavelmente 

pois ao adotarem práticas de RSC, principalmente das dimensões social e econômica, as 

empresas serão capazes de reduzir o risco financeiro.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou investigar o impacto da adoção de práticas de 

responsabilidade social corporativa (RSC) sobre o risco financeiro em empresas brasileiras de 

capital aberto, verificando a seguinte hipótese de pesquisa e suas derivações: H1: a 

responsabilidade social corporativa reduz o risco financeiro em empresas brasileiras; H1a: 

quanto maior o engajamento com práticas ambientais, menor o risco financeiro; H1b: quanto 

maior o engajamento com práticas sociais, menor o risco financeiro; H1c: quanto maior o 

engajamento com práticas econômicas, menor o risco financeiro; e H1d: quanto maior o 

engajamento com práticas de governança corporativa, menor o risco financeiro.  

  A variável dependente escolhida como proxy para o risco financeiro foi o rating, 

realizado pelas empresas de classificação de risco de crédito Moody’s, Fitch e Standard & 

Poor’s. A metodologia empregada foi a análise de dados em painel desbalanceado, com a 

estimação do modelo por logit ordenado robusto. 

A pesquisa buscou contribuir para a investigação individual de como as dimensões de 

RSC afetam o risco financeiro. Por meio dos resultados os gestores podem rever a forma como 

gerem o risco financeiro em suas empresas, as instituições governamentais e as agências de 

classificação de risco podem analisar o impacto de outros fatores, além dos financeiros 

tradicionais que afetam o risco.   

O trabalho ainda contribui para o avanço das discussões sobre o tema, por utilizar essa 

análise individual das dimensões de RSC, segregando as empresas brasileiras de acordo com 

seu grau de investimento. Não foram encontradas nenhuma dessas análises em estudos 

anteriores de empresas brasileiras.   

Foram desenvolvidos onze modelos para analisar a relação entre as variáveis explicativas 

de RSC e a variável dependente. Os resultados desses modelos sugerem que as práticas de RSC 

reduzem o risco financeiro em empresas brasileiras, principalmente por meio da dimensão 

econômica e da dimensão social. Assim, aceita-se as hipóteses H1, H1b e H1d. De acordo com 

os achados, as dimensões ambiental e de governança não reduzem o risco financeiro, sendo 

rejeitadas, portanto, as hipóteses H1a e H1c.  

Tal comportamento também pôde ser observado ao analisar o desempenho das dimensões 

de RSC ao longo do período investigado. Nota-se que a dimensão social é a que apresenta 

melhor performance, sugerindo a existência de uma maior preocupação das empresas com 

relação a qualidade das condições de trabalho vigente na empresa, a saúde e a segurança dos 

empregados, o treinamento e o desenvolvimento profissional dos funcionários, além da 
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preocupação com a diversidade, os direitos humanos e a comunidade. A dimensão econômica 

possui a segunda melhor performance, o que já era esperado, uma vez que as companhias estão 

preocupadas com o desempenho econômico.  

O desempenho da dimensão social foi superior ao das demais dimensões para os setores 

de consumo cíclico e não cíclico, petróleo e gás e utilidade pública. Destaca-se que esses setores 

foram os que apresentaram resultados significativos nos modelos analisados. O único setor que 

difere nesse comportamento é o de saúde, que apesar de apresentar resultados significativos 

possui melhor performance na dimensão ambiental.  

Com a segregação da amostra entre empresas com grau de investimento e empresas com 

grau especulativo (alto risco), foi possível analisar quais dimensões impactam diretamente na 

redução do risco em cada uma das situações. Assim, verificou-se que para as empresas com 

baixo risco, ou seja, com rating entre os níveis 2 e 3 (A+, A, A- e BBB+, BBB, BBB-), somente 

o desempenho da dimensão econômica é relevante para a redução do risco financeiro. Além 

disso, a performance da dimensão de governança corporativa pode contribuir para o aumento 

do risco financeiro. Já para as empresas com grau especulativo destaca-se a relevância da 

dimensão social para a redução do risco financeiro.  

É possível observar como a adoção de práticas de RSC – ou a falta delas – afeta a 

classificação de risco e, portanto, o risco financeiro das empresas ao analisar, por exemplo, os 

casos dos rompimentos das barragens de Fundão e em Brumadinho, como destacado 

anteriormente neste estudo. No primeiro rompimento, considerado um desastre ambiental, a 

resposta das empresas de classificação de risco foi mais demorada e branda, se comparada a 

resposta dada ao segundo rompimento, que pode ser considerado socialmente catastrófico.  

Notadamente ambos desastres envolvem outros aspectos, mas a análise simplória dos 

fatos demostra afinidade com os resultados obtidos na pesquisa, no que tange ao impacto da 

dimensão social sobre o rating das empresas.  

Pode-se julgar como uma das limitações do trabalho o emprego do rating como proxy 

para o risco financeiro. Pois, considerando os pressupostos da Teoria do Stakeholder, pode-se 

supor que o rating da maneira como é calculado pelas empresas de classificação de risco não é 

capaz de captar os efeitos da adoção de práticas de RSC de forma eficaz. Por isso, a Fitch 

anunciou no início de 2019 um novo sistema integrado de pontuação, considerando os fatores 

ambientais, sociais e de governança. Talvez ao utilizar outra proxy para o risco financeiro os 

resultados para o impacto da RSC sejam diferentes.  

Outra limitação do trabalho é não considerar outras variáveis de controle que podem 

afetar o modelo como, por exemplo, a previsão dos analistas. Optou-se por não empregar essa 
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variável pela ausência de dados disponíveis na base Thomson Reuters para as empresas da 

amostra.  

Seria interessante também considerar os aspectos da legislação brasileira como, por 

exemplo, a legislação trabalhista, que pode influenciar os resultados obtidos, principalmente, 

no que tange a dimensão social.  

Por fim, destaca-se que no período analisado na pesquisa, os anos 2015, 2016 e 2017 são 

considerados períodos de recessão econômica e, por isso como sugerido por Bouslah et al. 

(2016) o ambiente econômico adverso pode influenciar nos resultados. As condições adversas 

do mercado não foram consideradas.  

Sugere-se que tais fatores sejam considerados em pesquisas futuras, inclusive buscando 

investigar se em períodos de recessão econômica ou crises econômicas o efeito da adoção de 

práticas de RSC impacta diferentemente o risco financeiro.  

Ademais, sugere-se investigar os fatores mais profundamente quais aspectos das 

dimensões de RSC auxiliam na redução do risco financeiro. Tal estudo contribuiria para a 

gestão de risco das empresas e para as empresas de classificação de risco em suas análises.  
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Anexo I – Descrição da Base de Dados ASSET4 ESG 

 

Dados Descrição 

Environmental Performance 

Score 
 

Emissions Reduction  

Emissions Reduction Policy Does the company have a policy to reduce emissions? 

NOx Emissions (tonnes) Total amount of NOx emissions emitted in tonnes, 

Hazardous Waste (tonnes) Total amount of hazardous waste produced in tonnes, 

Environmental Expenditures Total amount of environmental expenditures, 

Resource Reduction  

Energy Use Total (GJ) Total direct and indirect energy consumption in gigajoules, 

Water Recycled (m3) Amount of water recycled or reused in cubic meters, 

Environmental Supply Chain 

Management 

Does the company use environmental criteria (ISO 14000, energy 

consumption, etc,) in the selection process of its suppliers or sourcing 

partners? 

Green Buildings 
Does the company report about environmentally friendly or green sites or 

offices? 

Product Innovation  

Environmental R&D 

Expenditures 

Total amount of environmental R&D costs (without clean up and remediation 

costs), 

Renewable/Clean Energy 

Products 

Does the company develop products or technologies for use in the clean, 
renewable energy (such as wind, solar, hydro and geo-thermal and biomass 

power)? 

Water Technologies 
Does the company develop products or technologies that are used for water 

treatment, purification or that improve water use efficiency? 

Product Innovation/ Product 

Impact Minimization 

Does the company reports about take-back procedures and recycling 

programmes to reduce the potential risks of products entering the 

environment? OR Does the company report about product features and 

applications or services that will promote responsible, efficient, cost-effective 

and environmentally preferable use? 

Social Performance Score  

Employment Quality  

Employment Satisfaction The percentage of employee satisfaction as reported by the company, 

Salaries Distribution Total salaries and benefits divided by net sales or revenue, 

Bonus Plan for Employees Does the company claim to provide a bonus plan to most employees? 
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Employees Leaving Number of employees who left the company during the year, 

Health & Safety  

Total Injury Rate 
Total number of injuries and fatalities including no-lost-time injuries relative 

to one million hours worked, 

Lost Time Injury Rate 
Total number of injuries that caused the employees and contractors to lose at 

least a working day relative to one million hours worked, 

Lost Days Number of lost working days of the employees and contractors, 

HIV-AIDS Programme 
Does the company report on policies or programmes on HIV/AIDS for the 

workplace or beyond? 

Training & Development  

Average Training Hours Per 

Employee 
Average hours of training per year per employee, 

Training Costs Total Total training costs from all the training performed by all employees, 

Internal Promotion Does the company claim to favour promotion from within? 

Management Training 
Does the company claim to provide regular staff and business management 

training for its managers? 

Diversity  

Women Employees Percentage of women employees, 

Women Managers Percentage of women managers, 

Positive Discrimination Does the company promote positive discrimination? 

Flexible Working Hours 
Does the company claim to provide flexible working hours or working hours 

that promote a work-life balance? 

Human Rights  

Policy 

Does the company have a policy to guarantee the freedom of association 

universally applied independent of local laws? AND Does the company have 

a policy for the exclusion of child, forced or compulsory labour? 

Human Rights Contractor 
Does the company report or show to use human rights criteria in the selection 

or monitoring process of its suppliers or sourcing partners? 

Human Rights Breaches 

Contractor 

Does the company report or show to be ready to end a partnership with a 

sourcing partner if human rights criteria are not met? 

Community  

Donations Total Total amount of all donations by the company, 

Cash Donations Total amount of cash donations, 

In-Kind Donations 
Total amount of other donations (in kind, volunteer work, research funded 

through the company's foundations, shares), 
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Donations Does the company make donations in cash or in kind? 

Crisis Management Systems 
Does the company report on crisis management systems or reputation disaster 

recovery plans to reduce or minimize the effects of reputation disasters? 

Product Responsibility  

Product Responsibility/ Policy 
Does the company have a policy to protect customer health & safety? AND 

Does the company have a products and services quality policy? 

Customer Satisfaction The percentage of customer satisfaction as reported by the company 

Product Access Low Price 

Does the company distribute any low-priced products or services specifically 

designed for lower income categories (e,g,, bridging the digital divide, 

telecommunications, low cost cars and micro-financing services)? 

Healthy Food or Products 

Does the company reportedly develop or market products and services that 

foster specific health and safety benefits for the consumers (healthy, organic 

or nutritional food, safe cars, etc,)? 

Corporate Governance 

Performance Score 
 

Board Structure  

Experience / Average years 

serving on Board 
Average number of years each board member has been on the board, 

% Independent Board 

Members 
Percentage of independent board members as reported by the company, 

Size of Board (Number of 

Board Members) 
The total number of board members at the end of the fiscal year, 

Board Diversity (% Women on 

Board) 
Percentage of women on the board of directors, 

Board Function  

% Audit Committee 

Independence 

Percentage of independent board members on the audit committee as 

stipulated by the company, 

% Compensation Committee 

Independence 

Percentage of independent board members on the compensation committee as 

stipulated by the company, 

% Nomination Committee 

Independence 
Percentage of non-executive board members on the nomination committee, 

% Board Meeting Attendance 

Average 

The average overall attendance percentage of board meetings as reported by 

the company, 

Compensation Policy  

Highest Remuneration Package Highest remuneration package within the company in US dollars, 

Total Board Member 

Compensation 
Total compensation of the non-executive board members in US dollars, 
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Stock Option Program 
Does the company's statutes or by-laws require that stock-options are only 

granted with a vote at a shareholder meeting? 

Senior Executive Long-term 

Compensation incentives 

The maximum time horizon of targets to reach full senior executives' 

compensation, 

Shareholder Rights  

Voting Rights Are all shares of the company providing equal voting rights? 

Ownership 
Is the company owned by a reference shareholder who has the majority of the 

voting rights, veto power or golden share? 

Classified Board Structure Does the company have a classified board structure? 

Staggered Board Structure Does the company have a staggered board structure? 

Vision & Strategy  

CSR Sustainability Committee Does the company have a CSR committee or team? 

GRI Report Guidelines 
Is the company's CSR report published in accordance with the GRI 

guidelines? 

CSR Sustainability Report 

Global Activities 

Does the company's extra-financial report take into account the global 

activities of the company? 

CSR Sustainability External 

Audit 

Does the company have an external auditor of its CSR/H&S/Sustainability 

report? 

Economic Performance Score  

Client Loalty  

Performance Monitoring 
Does the company monitor the employee satisfaction through the use of 

surveys or measurements? 

Performance Improvements 
Does the company set specific objectives to be achieved on the employee 

satisfaction strategy? 

Efficiency and Employee 

Loyalty Progress Surveys/ 

Empl Satisfaction (inactive) 

Does the company show through the use of surveys or measurements that it is 

improving employee satisfaction? (inactive as of FY2014 updates) 

Employee Satisfaction 

Percentage 
The percentage of employee satisfaction as reported by the company, 

Performance  

Score - Performance/Operating 

Profit Margin 
Operating profit margin, 

Value - Performance/Return on 

Assets 
Return on assets (ROA), 

Value - Performance/Employee 

Productivity 
Sales in US dollars per employee, 
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Score - Performance/Operating 

Income Growth 
Operating income percentage change in the last three years, 

Shareholders Loalty  

Value - Shareholder 

Loyalty/Policy 

Does the company have a policy for maintaining a loyal shareholder base 

through avoiding the divulging of or trading on inside information? 

Score - Shareholder 

Loyalty/Monitoring 

Does the company monitor the use of inside information through the use of 

surveys or measurements? 

Score - Shareholder 

Loyalty/Improvements 

Does the company set specific objectives to be achieved on the use of inside 

information? 

Share Buyback Did the company buy back some of its shares during the fiscal year? 

 


