
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

EMERSON BISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustentabilidade Empresarial:  

Um Estudo Comparativo Sobre o Desempenho e Valor 

Financeiro de Empresas Listadas no Mercado Acionário 

Brasileiro 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSÃÃOO  BBEERRNNAARRDDOO  DDOO  CCAAMMPPOO  ––  SSPP  
22000099  



 

  
EEMMEERRSSOONN  BBIISSCCOO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustentabilidade Empresarial:  

 Um Estudo Comparativo Sobre o Desempenho e Valor 

Financeiro de Empresas Listadas no Mercado Acionário 

Brasileiro 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Administração para obtenção do 

título de Mestre em Administração 
Área de Concentração: Finanças, Sistemas de 

Informação e Controle. 
 
 

Orientação: Prof. Dr. Otávio Próspero Sanchez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSÃÃOO  BBEERRNNAARRDDOO  DDOO  CCAAMMPPOO  ––  SSPP  
22000099  



 

EEMMEERRSSOONN  BBIISSCCOO  
 
 
 
 
 
 

Um Sustentabilidade Empresarial:  

 Estudo Comparativo Sobre o Desempenho e Valor 

Financeiro de Empresas Listadas no Mercado Acionário 

Brasileiro 

  
  
  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Administração para obtenção do 

título de Mestre em Administração 
Área de Concentração: Finanças, Sistemas de 

Informação e Controle. 
 

Orientação: Prof. Dr. Otávio Próspero Sanchez. 
  

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Otávio Próspero Sanchez (Orientador) 
Universidade Metodista de São Paulo 

 

___________________________________________________ 

    Prof. Dr. Plínio Bernardi Júnior 
Universidade Metodista de São Paulo 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Edmilson Alves de Moraes 
Centro Universitário da Faculdade de Engenharia Industrial 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dedico este trabalho ao nosso mundo, que 
muitas vezes pede nossa ajuda, mas 
fingimos que não ouvimos; 
 
à todas as pessoas que tenham o mínimo 
interesse em entender, aprender e ajudar na 
disseminação de todo e qualquer 
conhecimento benéfico, independente de 
qual seja; 
 
à todos aqueles que de alguma maneira, 
participaram da minha vida e me ajudaram 
a construir toda minha história e 
personalidade que tenho hoje! 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Busque o sucesso e não a perfeição. 

Nunca abra mão do seu direto de errar, 

pois se o fizer perderá a habilidade de 

aprender coisas novas e fazer sua vida 

progredir. Lembre-se que o medo 

sempre se oculta por trás do 

perfeccionismo. O confronto com seus 

medos e o permitir-se o direito de ser 

humano podem, paradoxalmente, fazer 

de você uma pessoa muito mais feliz e 

produtiva. 

 

Dr. David M. Burns 

 



 

Agradecimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeço a Deus, que acima de tudo e todos, me deu o dom da vida e a possibilidade de 
encontrar neste mundo, todos os bons caminhos que pude percorrer até hoje. 
 
 
Ao pessoal da Bombril, mais especificamente ao Sr. Isaias de Oliveira Pinto, Sr. Roberto 
Vasco de Pontes e ao Sr. Marcelo Persone. Sem a ajuda e o apoio de vocês, eu não 
conseguiria ter nem sequer começado este curso! 
 
 
Ao meu orientador Professor Otávio Próspero Sanchez, pela sua dedicação, atenção e 
ensinamentos, ao qual me possibilitou ultrapassar todas as etapas, sempre me trazendo 
um novo aprendizado. 
 
 
A todo o corpo docente do Curso de Pós Graduação em Administração da Universidade 
Metodista de São Paulo. Agradeço por todos os ensinamentos e conhecimentos 
transmitidos. Isto me possibilitou outra visão de nosso mundo! 
 
 
 
À Denise Simão Ceolin, pela sua grande e eterna amizade, sua presteza, atenção, 
lealdade, integridade e todo apoio que me proporcionou durante este curso. 
 
 
A todos meus companheiros de sala de aula, que muitas vezes mal nos falamos, pelo 
pequeno espaço de tempo que ficamos juntos e pela grande quantidade de tempo que os 
compromissos da vida toma de cada um. Boa sorte a todos!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumo 
 
Com o crescente aumento da cultura de proteção ambiental, o tema sustentabilidade vem 
ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas e principalmente na rotina das 
organizações. Existem algumas correntes teóricas propondo que para existir uma perenidade 
das organizações, estas devem incorporar em seu plano estratégico, todos os elementos que 
permitam um equilíbrio nas relações com os stakeholders. Já outras linhas teóricas, defendem 
que as empresas devem focar todos seus esforços para atender os acionistas (shareholders), 
maximizando os lucros e agregando valor. Neste contexto, alguns índices de sustentabilidade 
foram surgindo mundo afora, visando combinar com a já presente visão de resultados 
financeiros das organizações, também o alcance do bem estar para a sociedade e proteção do 
meio ambiente. No Brasil, em Novembro de 2005, foi lançando o ISE – Índice de 
Sustentabilidade Empresarial, que foi desenvolvido para uma gama de empresas que 
apresentam boas práticas de sustentabilidade. Surge, então, o questionamento se a adoção das 
práticas de sustentabilidade pode de alguma forma, proporcionar melhor desempenho 
financeiro para as organizações que as adotam, pois de acordo com a teoria dos stakeholders, 
as instituições que conseguem atender as necessidades das partes interessadas têm seu valor 
maximizado ao longo do tempo. Com relação a isto, este presente estudo procura averiguar se 
as empresas que estão listadas no ISE, excluindo as empresas do setor de materiais básicos, 
utilidade pública, e financeiro, do período de 2006 a 2008, desenvolveram desempenho 
financeiro superior às outras empresas que não fazem parte do índice no mesmo período. 
Foram selecionados dados secundários, utilizando a base de dados da Economática, criando 
dois grupos para comparação, onde um grupo consta de empresas que estão exclusivamente 
listadas no ISE, consideradas sustentáveis e outro grupo de empresas, formado por empresas 
listadas no IBOVESPA e que não participaram do ISE. Tomando o Q de Tobin como a 
variável dependente e índices de Tamanho da Empresa, Distribuição de Dividendos, Debt to 
Equity, ROA, Crescimento de Vendas, Crescimento dos Investimentos, Diversificação de 
Mercado, Endividamento como variáveis independentes, foram aplicados testes estatísticos 
comparando as médias dos índices, seguido do teste t de student, e regressões de dados em 
painel – pooled, fixed e random effects – para encontrar a possível correlação entre 
sustentabilidade e valor da empresa. Os resultados encontrados apontam uma relação entre 
sustentabilidade empresarial e desempenho financeiro. 
 
 
Palavras-chave: Índice de Sustentabilidade Empresarial, Sustentabilidade, Desempenho 
Financeiro, Teoria dos Stakeholders, Dados em Painel. 
 
Linha de Pesquisa: Finanças, Sistemas de Informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
As the environmental protection culture increases, sustainability has become part of people’s 
lives and especially of the routine of corporations. Some theoretical lines posit that in order to 
be perennial, companies must incorporate in their strategic plans all elements necessary to a 
balance in the relationships with stakeholders. Some other theories, however, suggest that 
companies must focus all efforts on shareholders, maximizing profits and aggregating money. 
In this context, some sustainability indexes were created throughout the world, aiming at 
combining the existing view of companies’ financial results with the well-being of the society 
as well as with environmental protection. In November of 2005, the ISE – Corporate 
Sustainability Index – was launched in Brazil to a range of companies which show good 
sustainability practices. The question arises on whether the adoption of sustainability practices 
can, somehow, provide a better financial performance for the organizations which adopt them, 
because according to the Stakeholders Theory, institutions which are able to meet the needs of 
the interested parties have their value maximized through time. In regard to that, this present 
study intends to investigate if the companies listed on the ISE – not including basic needs, 
public utilities and financial companies – from November of 2005 to November of 2008 
developed better financial performances than those companies which are not listed. Secondary 
data were selected by using the Economática database, and two groups were created: one 
consisting of companies exclusively listed on the ISE and considered sustainable, and the 
other formed by companies listed on IBOVESPA and which haven’t participated in the ISE.  
Taking the Tobin's q as the dependent variable and indexes of Company Size, Dividend 
Distribution, Debt to Equity, Sales Growth, Market diversification, Dept as independent 
variables, statistical tests were done and indexes’ means were compared. After that, t-tests and 
panel data regressions – pooled, fixed and random effects – were done trying to find a possible 
correlation between sustainability and company value. The results show correlation between 
corporate sustainability and financial performance. 
 
Key-words: Corporate Sustainability Index, Sustainability, Financial performance, 
Stakeholders theory, Panel data. 
 
 
 
Theoretical framework: Finances, Information systems and Control 
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1 - O PROBLEMA DE PESQUISA 
 
1.1 - Introdução 

 

 A Revolução Industrial e o desenvolvimento econômico e tecnológico determinaram 

transformações na sociedade, com grandes reflexos no meio ambiente. “O aumento da 

população, associado a uma grande capacidade de intervenção do homem no ambiente, leva à 

deterioração dos recursos naturais, trazendo riscos para todos os seres vivos, inclusive para a 

própria vida humana” (SANTOS; ANDREOLI; SILVA, 2006, p. 2). Segundo esses autores, o 

crescente aumento da população vem degradando o meio ambiente de forma cada vez mais 

agressiva, por conta da exploração e do excesso de consumo dos recursos naturais. 

 Décadas afora, o modelo do desenvolvimento econômico continuou destruindo e 

poluindo o meio ambiente, onde os recursos naturais estavam sendo extraídos de forma 

predatória e sem nenhuma preocupação com o desenvolvimento sustentável (SANTOS; 

ANDREOLI; SILVA, 2006). Segundo esses autores, essa conseqüência pode ser averiguada 

de forma concreta nos atuais problemas que o mundo vem presenciando, como aquecimento 

global, extinção de espécies da fauna e flora, contaminação de solos e escassez de recursos 

antes abundantes. 

Mas alguns estudos vêm dizer que este quadro está se revertendo. Segundo Bellen (2006), 

o surgimento de uma nova reflexão sobre os danos causados ao meio ambiente, passou-se a 

ser observado de uma maneira mais crítica pelas pessoas, levando estes problemas ao 

interesse em âmbito global. 

“Aparentemente, nos últimos séculos, a dependência das sociedades humanas em relação 

aos recursos naturais vem diminuindo” (BELLEN, p. 17, 2006). Esse autor comenta que se 

pode constatar essa diminuição quando se verifica a queda da produção e de alguns recursos 

energéticos e o aumento de produtos energéticos não intensivos, com o aumento da oferta de 

serviços. 

O relatório de comissão Brundtland, emitido pela Comissão Mundial Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas em 1991, se tornou um dos 

marcos principais da preocupação com o desenvolvimento sustentável, por enfatizar que se 

devem atender as necessidades das gerações atuais sem o comprometimento das gerações 

futuras poderem atender suas próprias necessidades. 

O Relatório de Brundtland (1991) enfatiza que a sustentabilidade está relacionada com o 

planejamento de consumo dos recursos naturais e que as pessoas devem reconhecer que estes 

recursos são limitados e finitos, sendo isto o grande desafio para a perenidade da vida não só 
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as pessoas, mas de todos os seres do planeta.  Esse conceito veio representar uma nova visão 

de desenvolvimento econômico e um grande paradigma, que visa proteger o meio ambiente, 

proporcionar uma manutenção dos hábitos naturais das pessoas, e ainda continuar gerando 

lucros às empresas (BRUNDTLAND et al 1991). 

A relação entre desenvolvimento econômico e o consumo crescente de energia e recursos 

naturais pode ser insustentável com o passar dos anos, pois tais recursos, dada sua limitação 

de disponibilidade, tende a se esgotar, o que poderia gerar um tipo de riqueza econômica 

temporária (SANTOS; ANDREOLI; SILVA, 2006). 

O desenvolvimento sustentável busca evitar que as próximas gerações, as pessoas não 

sejam privadas de recursos essenciais às suas vidas, por conseqüência da degradação dos 

próprios seres humanos (SILVA, 2005). Segundo este autor, vem surgindo um novo e 

desafiador cenário mundial, onde as organizações, através do crescimento da cultura de 

sustentabilidade, estão sendo pressionadas a adotarem práticas que contribuam direta e 

efetivamente na disseminação da cultura de sustentabilidade. 

Gerar mudanças nos hábitos das pessoas, alterar processos produtivos, conscientizar 

empresas de que a proteção ambiental é tão importante quanto o lucro desejado, pode não ser 

tão simples assim. Existem três aspectos balizadores da Sustentabilidade, que de acordo com 

Instituto Ethos (2008), o termo “Tiple Botton Line” foi desenvolvido por John Elkington, co-

fundador da consultoria de negócios SustainAbility, em seu livro “Cannibal with Forks: The 

triple botton line of 21st Century Business” em 1997. Elkington (2001) diz que a 

sustentabilidade pode ser atingida pelas organizações se estas buscarem o equilíbrio entre os 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, sendo que estes três fatores citados interferem 

diretamente entre si (TBL – Triple Botton Line), pois não há como alterar a economia, sem 

que haja impactos no ecossistema e vice versa.  

A teoria dos stakeholders tem um papel importante na conciliação de desempenho das 

empresas e sua relação com o meio ambiente. Segundo Freeman e Mcvea (2001), a teoria tem 

uma função social, na qual a empresa deve satisfazer as necessidades das partes interessadas.  

 Com a crescente influência dos stakeholders na administração dos negócios de muitas 

empresas, a visão de gerir os negócios tende a estar atenta em todos os envolvidos na sua 

atividade, mantendo as estratégias da empresa alinhadas com o mercado. Associando isto com 

os acontecimentos ambientais, como as alterações climáticas em escalas mundiais, o 

derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, aumento da temperatura 

global, a preocupação com o desenvolvimento sustentável passou a ter um papel de influência 

maior e a chamar a atenção da sociedade, governos, Ong’s, chegando até as empresas. Isto 
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pode ter desencadeado uma série de atitudes pró-ambientais, que não poderiam deixar de 

fazer parte da estratégia das empresas. Aliando esta estratégia à realidade empresarial, todas 

umas séries de atitudes sustentáveis invadiram o mercado, que pode ter provocado o 

surgimento de vários índices de sustentabilidade mundo afora. Todos estes índices têm como 

ponto em comum, os princípios defendidos pelo Triple Botton Line, e que culminam nas 

atividades das empresas e seus impactos ambientais. O pioneiro de todos os índices foi o 

DJSGI - Dow Jones Sustainability Group Index, criado em 1999, que veio se tornar uma 

referência mundial para a elaboração de todos os outros índices de sustentabilidade que 

vieram a surgir (DIAS, 2007). 

 Segundo BOVESPA (2005), o surgimento mundial de índices de sustentabilidade, fez 

com que o Brasil seguisse essa tendência, e em 30 de novembro de 2005 foi lançado o ISE – 

Índice de Sustentabilidade Empresarial. As empresas selecionadas para compor este índice 

devem apresentar algumas práticas de comprometimento social e ambiental superior a outras 

empresas que não compõem o Índice, servindo como modelo ao mercado nacional, nos 

quesitos proteção ambiental e desenvolvimento social (BOVESPA, 2005). 

 De acordo com BOVESPA (2005), para avaliar o desempenho destas empresas 

listadas no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial, tomando como referências as 

práticas de sustentabilidade, foi contratada pela BOVESPA, a Fundação Getúlio Vargas, que 

foi encarregada da elaboração do questionário de seleção, assim como a avaliação das 

empresas participantes e a contínua atualização de acordo com as tendências mundiais. 

 BOVESPA (2005) explica que o GVces - Centro de Estudos de Sustentabilidade da 

Fundação Getúlio Vargas  desenvolveu um questionário para avaliar o desempenho das 

companhias emissoras das 150 ações mais negociadas da BOVESPA, e que também partem 

do conceito do “Triple Botton Line” (TBL).  

 No questionário do ISE, além dos conceitos de TBL – Triple Botton Line foram 

acrescidos mais três grupos de indicadores: 

 a) critérios gerais: que faz referências de qual a posição da empresa perante o 

surgimento de acordos ambientais globais; ou ainda se a empresa publica balanços sociais;  

 b) critérios de natureza do produto: questiona se o produto da empresa pode acarretar 

danos e riscos à saúde dos consumidores, prejuízos ao meio ambiente; e 

 c) critérios de governança corporativa: questiona qual o grau de controle que a 

empresa possui para atingir os objetivos selecionados por seus acionistas e controladores. 

 O preenchimento do questionário não é obrigatório e demonstra qual é o tipo de 

compromisso que a empresa tem com as questões de sustentabilidade, consideradas cada vez 
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mais importantes no mundo todo. Com isto, o Brasil foi inserido no ranking mundial de 

Sustentabilidade (BOVESPA, 2008). 

 Bovespa (2008) enfatiza que um fato importante é que ao ingressar na carteira do ISE 

– Índice de Sustentabilidade Empresarial, a empresa passou por várias reestruturações e 

adaptações, tanto na forma de gerir como de administrar seus negócios, inserindo em seu 

planejamento estratégico, seu relacionamento com os stakeholders, podendo ser reconhecido 

pelo mercado como um esforço voluntário para se adaptar às exigências de um mercado 

preocupado com o desenvolvimento sustentável. 

 

 

1.2 - Objetivo Geral da Pesquisa 

 

 Com o crescimento da cultura do desenvolvimento sustentável, busca-se avaliar se as 

empresas listadas no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial apresentam um melhor 

desempenho financeiro em relação às empresas listadas no IBOVESPA – Índice Bovespa. 

 A crescente movimentação nos mercados internacionais e a busca por parte das 

empresas em demonstrarem que estão atuando positivamente quando o assunto é meio 

ambiente, vem despertando o interesse mundial. No Brasil, o tema sustentabilidade além de 

estar em evidência, ingressou no mercado acionário recentemente, mais especificamente em 

30 de Novembro de 2005, com o lançamento do ISE – Índice de Sustentabilidade 

Empresarial. 

 O tema é amplamente discutido internacionalmente, já que existem trabalhos que 

relacionam sustentabilidade com desempenho financeiro (HART; AHUJA, 1996; 

SCHALTEGGER; FIGGE, 2000; COHEN; KONAR, 2001; REPETTO; AUSTIN, 2001; 

BANSAL; CLELLAND, 2004; LOPEZ; GARCIA; RODRIGUEZ, 2007; LO e SHEU, 2007). 

 Pela complexidade do tema, as maiores partes destes estudos realizados apresentam-se 

não conclusivos e alguns parecem ser divergentes. Existem alguns fatores limitantes quando o 

assunto abordado é avaliar o desempenho financeiro das empresas, relacionado à postura 

sustentável, pois se deve tomar cuidado o quanto algumas variáveis podem influenciar nos 

resultados obtidos. 

 Algumas variáveis como fatores econômicos isolados ou não, crises mundiais, 

recessões regionais, setores de atividades em declínio, perda do poder econômico, alterações 

de leis podem vir a influenciar a variável sustentabilidade. Comparar as empresas  executando 
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um estudo sem levar em consideração esse fator, poderia levar a pesquisa a resultados pouco 

consistentes e conclusivos. 

 Já aqui no Brasil, existem poucos trabalhos relacionados ao desempenho financeiro e o 

equilíbrio social das empresas. Silveira (2006) comenta em seu trabalho que a teoria dos 

stakeholders deveria cumprir a função-objetivo da empresa, gerando bem-estar social a todos 

envolvido e interessado nas atividades da empresa, mas que na verdade a teoria de 

maximização da riqueza dos acionistas cumpre melhor este papel, pois uma vez que seus 

administradores estão satisfeitos com o desempenho da empresa, estes podem oferecer um 

melhor bem estar social aos seus colaboradores e partes interessadas. Já Dias (2007) buscou 

avaliar se o anuncio da entrada da empresa no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial 

provocava uma reação positiva nos preços das ações, dada a importância da empresa em 

empenhar melhores políticas sócio-ambientais em sua estratégia e não foi constatado nenhum 

tipo de retorno positivo ou negativo significante para as empresas que ingressaram no ISE. 

Rezende (2006) analisou os fundos de investimentos com características socialmente 

responsáveis, relacionando suas rentabilidades com outros fundos convencionais. A autora 

constatou que apesar de ambos os tipos de fundos possuem rentabilidades semelhantes, mas 

que as empresas socialmente responsáveis possuem um melhor desempenho das que não 

possuem as mesmas características. César e Júnior (2007) buscaram investigar se existia 

relação entre o desempenho social e ambiental e o desempenho financeiro de empresas que 

publicam o Balanço Social no IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

e verificou-se que o desempenho financeiro está mais relacionado com indicadores sociais do 

que indicadores ambientais. Já Cavalcanti; Bruni e Costa (2007) confrontaram o desempenho 

de uma carteira formada pelas ações que compõem o ISE – Índice de Sustentabilidade 

Empresarial com o desempenho de ações que compõem o IBOVESPA. Esses autores 

observaram que não há evidências de melhor desempenho das ações que compõem o ISE, 

porém há indícios de que quando é feito uma comparação retroagindo essas carteiras à um 

período anterior ao lançamento do ISE, as ações que estariam listadas neste índices 

apresentariam um melhor desempenho, mas que não foi possível fazer uma identificação 

precisa do momento em que isso ocorreu e que o grande parte do bom desempenho desta 

carteira pode ter sido influenciado pelo desempenho das instituições financeiras. 

 Assim sendo, pode-se enunciar o objetivo geral desta pesquisa como sendo: 
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Verificar se as empresas que estão no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial 

desde o seu lançamento, ou seja, desde 30 de Novembro de 2005, possuem desempenho 

financeiro superior às empresas que estão listados no IBOVESPA – Índice BOVESPA, 

selecionado as empresas que não estejam nos dois índices no mesmo período analisado. 

 

 

1.3 - Objetivo Específico da Pesquisa 

 

 Este presente estudo fará uma análise comparativa das empresas que compõem o ISE – 

Índice de Sustentabilidade Empresarial, com empresas que estão listadas no IBOVESPA – 

Índice BOVESPA. Para isto serão utilizados dados secundários das empresas selecionadas 

extraídos Economática. 

 Dentro desta amostra, serão selecionadas apenas as empresas que permaneceram no 

ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial no período de novembro de 2005 a novembro de 

2008. 

 Assim o objetivo específico desta pesquisa busca contemplar: 

 - analisar estatisticamente, todas as empresas que pertenceram ao ISE - Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, no período citado, comparado-as com empresas que 

pertenceram ao IBOVESPA – Índice IBOVESPA, no mesmo período. 

 - verificar se existem evidências de que as empresas que estão listadas no ISE 

possuem desempenho financeiro superior às empresas que estão listadas no IBOVESA. 

 

 

1.4 - Justificativa da Pesquisa 

 

 De acordo com a teoria dos stakeholders, para a empresa manter o seu bom 

desempenho financeiro, ela deve atender melhor a necessidade de todas as partes interessadas, 

consolidando sua imagem no mercado. 

 A grande questão que surge, está dividida em duas vertentes, pois existem linhas de 

pensamentos divergentes, como por exemplo, de Porter e Linde (1995a); Christmann (2000); 

Hart (1995) que defendem a idéia de quando as empresas resolvem adotar as boas práticas de 

sustentabilidade, sua imagem perante a sociedade apresenta uma melhor aceitação, gerando 

uma maior credibilidade no mercado e conseqüentemente, causando impactos positivos, 

aumentando sua capacidade de gerar maiores lucros; já a outra vertente encabeçada por 
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autores como Friedman (1982) e Jensen (2001) defendem a idéia de que a empresa deve 

aplicar todos seus esforços para a contínua maximização dos lucros, ou seja, cumprindo sua 

função-objetivo, que é proporcionar um maior retorno ao acionista.  

 Baseado nestas duas linhas de pensamento justifica-se a realização desta pesquisa para 

avaliar se as empresas que possuem melhores políticas de sustentabilidade são mais bem 

aceitas pelo mercado e por isto conseguem vender mais e conseqüentemente possuem melhor 

desempenho financeiro em relação àquelas que não possuem tais práticas, ou se apenas a 

adoção das práticas de sustentabilidade apenas visa seguir uma tendência mercadológica, uma 

vez que para ingressar no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial, a empresa deve estar 

enquadrada como uma das 150 ações mais negociadas na BOVESPA (BOVESPA, 2005), ou 

seja, as ações mais negociadas são de empresas que já possuem um bom desempenho 

financeiro. O motivo principal em se desenvolver este tema relacionando sustentabilidade e 

desempenho financeiro é fortalecer e difundir um movimento relativamente novo no Brasil e 

incentivar o surgimento de novos trabalhos que estudem esta mesma relação. 

 

 

1.5 - Limitações da Pesquisa 

 

 A primeira limitação importante deste trabalho é que a pesquisa será efetuada 

utilizando-se exclusivamente dados históricos disponíveis pelo mercado de capitais brasileiro 

para avaliar a influência da participação das empresas no ISE - Índice de Sustentabilidade 

Empresarial em seu desempenho financeiro. Existem algumas formas de se avaliar 

desempenho financeiro e sustentabilidade, como por exemplo, a avaliação de ações sociais e 

ambientais realizadas, medidas com base em instrumentos específicos, como o Balanço 

Social, avaliar o valor das ações no mercado (Eficiência de Mercado e Precificação de 

Ativos), que não serão abordadas neste estudo. 

 Outro aspecto importante a ser considerando como limitação é que a escolha de 

companhias para o estudo se dará em função da disponibilidade de dados oferecidos pela 

Economática. Não será possível identificar empresas com características idênticas, como por 

exemplo, tamanho, mercado em que atua, linha de produtos e/ou serviços oferecidos, 

segmentos específicos, entre outros, para esta análise, devido à grande dificuldade de se obter 

dados precisos e correlacionar estruturas complexas. Contudo o estudo busca estudar e 

comparar dois índices que são compostos por empresas que somente possuem alto 
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desempenho e que reflete o comportamento dos principais papéis negociados na Bolsa de 

Valores de São Paulo. 

 Assim, pode-se supor que as empresas que estão listadas no ISE recebem outros tipos 

de influência, que colaboram para aperfeiçoar seu desempenho financeiro, pois grande parte 

dessas empresas, além de fazer parte do mais importante indicador do mercado de ações 

brasileiro,  fazem parte de outros índices importantes do mercado acionário brasileiro, índices 

como o IGC – Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada, o IBrX 50 – 

Índice Brasil, que mede o retorno das 50 ações mais negociadas na BOVESPA em termos de 

liquidez, entre outros.  

 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 - DESEMPENHO EMPRESARIAL 

2.1.1 - A Teoria dos Stakeholders e Shareholders 

 

 A Teoria dos Stakeholders foi definida pela primeira vez por Freeman (1984) que 

descreveu o termo stakeholder como qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pelo 

alcance dos objetivos da empresa. O estudo de Freeman buscava um sistema de gestão 

estratégica que fosse capaz de manter a competitividade da empresa em um ambiente de 

turbulência e mudanças constates. Freeman e Mcvea (2001), dizem que para a empresa 

sobreviver em um ambiente turbulento esta deve ser gerida com base no apoio daqueles que 

podem afetar sua situação e ao mesmo tempo, entender como ela irá afetar essas partes 

interessadas. Portanto, a compreensão das partes interessadas é, pelo menos, uma questão de 

alcançar os objetivos da organização que é, por sua vez, uma questão de sobrevivência. Esta 

abordagem defendida pelos autores encoraja um planejamento de gestão das partes 

interessadas para desenvolver estratégias, olhando para fora da empresa, identificando e 

investindo nas relações que vão garantir sucesso de longo prazo. Mas segundo Freeman e 

Mcvea (2001) somente alguns grupos das partes interessadas é que realmente podem 

cooperar, pois cada grupo desses possuem idéias e interesses diferentes, que nem sempre 

poderão ser atendidos pela empresas. Mas apesar das suas diferenças, se estes grupos 

compartilharem de um conjunto de valores fundamentais, que estejam alinhados com os 

objetivos da empresa, isto pode ser visto com uma boa parceria estratégica. 

 Segundo Freeman, Wicks e Parmar (2004), a teoria dos stakeholders defende cinco 

pontos que trazem valor ao acionista: 
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 - A maximização do valor ao acionista deve ser vista como um conjunto de atividades que 

estejam alinhadas com a visão dos stakeholders; 

 - A maximização dos valores aos acionistas cria um ambiente adequado para que os gestores 

possam assumir com mais seguranças alguns riscos empresariais; 

 - Quando a empresa possui mais de uma função-objetivo, o apoio dos stakeholders se faz 

necessário para uma melhor conduta dos negócios; 

 - É mais fácil fazer com que haja a quebra de vínculo com algum grupo de stakeholder sobre 

os shareholders do que o contrário; 

 - Quando existir alguma quebra ou violação de contrato os stakeholders tem um maior apoio 

jurídico se comparado com os shareholders. 

Freeman, Wicks e Parmar (2004), afirmam que a teoria dos stakeholders está a favor 

dos acionistas, pois como estes também fazem parte do grupo de interessados nas atividades 

da empresa, quando se cria valor aos stakeholders, também se cria valor ao acionista. Os 

autores ainda dizem que o envolvimento da abordagem das partes interessadas permite 

desenvolver um plano estratégico mais sólido, possibilitando uma melhor compreensão do 

risco empresarial. De acordo com Freeman, Wicks e Parmar (2004), este melhor 

entendimento dos riscos empresariais, faz com que os gestores evitem assumir riscos em 

demasia proporcionando um ambiente mais estável e seguro para o acionista. Esta 

estabilidade e segurança geram um aumento de valor do acionista, pois os clientes e 

fornecedores vêem a empresa como uma aliada dos negócios, criando uma estrutura mais 

estável e de maior confiança mútua. 

Mas alguns questionamentos foram levantados por Mitchel, Agle e Wood (1997), 

como por exemplo, quais são os grupos de stakeholders que realmente devem receber a 

atenção da gestão da empresa, daqueles que não devem? Quem são os stakeholders e no que 

eles implicam? O que a teoria dos stakeholders pode oferecer como diferencial da teoria da 

firma? Esses autores explicam que se faz necessário responder estas questões antes que a 

empresa tome suas decisões ou defina seu planejamento estratégico. Aspectos como poder, 

dependência, e reciprocidade devem ser bem analisados para que realmente se saiba qual é a 

natureza desta relação evitando a criação de estratégias voltadas a um grupo que pouco 

influencia as atividades da empresa. Mitchel, Agle e Wood (1997) afirmam que existem três 

classes qualitativas para classificar os stakeholders: poder e legitimidade e urgência. 

Os autores explicam que a partir destes três atributos podem surgir outros, de forma 

combinada, e que cada um deles deve ser analisado para verificar seu impacto no processo 

decisório, para que não haja necessidade de se tomar decisões desnecessárias à atributos que 



23 

 

identifiquem grupos de stakeholders que pouco impactam na condução dos negócios da 

empresa. 

 

 

Figura 1 – Classe Qualitativa de Stakeholders 

 
Fonte: Mitchel, Agle e Wood (1997, p.872) 

 

De acordo com a presença de cada destes atributos demonstrados em cada grupo de 

stakeholders, Mitchel, Agle e Wood (1997), classificaram a relevância destes grupos de 

acordo com a combinação desses atributos para que os gestores da empresa possam selecionar 

cada grupo e classificá-los por tipos, facilitando assim a identificação dos grupos que 

realmente podem interferir no processo de conduta da empresa. 
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Figura 2 – Tipologia do Stakeholder 

Um, dois ou três atributos presentes. 

 
Fonte: Mitchel, Agle e Wood (1997, p.874) 

Segundo Sousa e Almeida (2003 p.145), “os stakeholders têm uma parte na empresa e 

isto pode levá-los ao poder de influenciar decisões, o que equivale a um poder de controle que 

pode ser representado por um investimento em partes da empresa”. 

Dada a importância da seleção dos tipos de stakeholders e avaliação do poder que cada 

grupo pode ter na empresa, Sousa e Almeida (2003) argumentam que esse poder é um atributo 

que vem sendo discutido no âmbito sociológico e os recursos que são utilizados para garantir 

tal poder no relacionamento pode ter três origens, que são: 

1 – coercivo: tem suas bases em recursos de força e violência para fazer a vontade do 

stakeholder; 

2 – utilitário: baseado em recursos materiais ou financeiros, servindo de base para algo que 

seja de interesse do stakeholder ou que ameace a empresa; 

3 – normativo: estruturado em recursos simbólicos, fazendo que a vontade seja imposta por 

meio do reconhecimento pela empresa, através da interpretação de como o stakeholder é 

identificado pelo símbolo, como por exemplo, os grupos, associações entre outros. 

O poder do stakeholder é descrito pelos autores como sendo a imposição de uma ação 

que será executada pela empresa ou mesmo uma influência exercida sobre esta ação, em 

contraponto à empresa. 
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 A legitimidade está diretamente ligada aos atributos que dão direitos aos stakeholders 

de praticar alguns atos aprovados e garantidos pelo sistema social em que a empresa está 

inserida, e podem possuir três origens (SOUSA E ALMEIDA, 2003, p. 146): 

1 – “individual - obtida em razão de ações morais e percebíveis de exercício da 

responsabilidade social gestores que administram o stakeholder”; 

2 – “organizacional – em razão dos de funcionários que fazem parte do grupo de stakeholder 

submeter-se a comportamentos que são parâmetros para a organização no que diz respeito à 

suas atividades e interesses”; 

3 – “institucional - em razão de a empresa submeter-se a obrigações e sanções para realizar 

ações esperadas por todas as instituições, sendo garantida pela sociedade” (SOUSA E 

ALMEIDA, 2003, p. 146). 

 O último atributo, que é a urgência, mostra a relevância de atendimento das 

solicitações de um devido grupo de stakeholder. Segundo Mitchel, Angle e Wood (2001), 

qualquer insatisfação geradas por algum atraso no atendimento do pedido de um grupo ou de 

um stakeholder pode desencadear algum tipo de pressão sobre a empresa, que afeta ou não 

suas atividades e sua integridade. O autor menciona que a importância dada ao tempo de 

atendimento e ao grau de importância na relação, aliados aos problemas e riscos que a falta de 

atendimento destas podem ocasionar, são os fatores que devem ser muitos bem avaliados 

neste último atributo. 

 Jensen (2001) explica que a maximização de valor da empresa consiste em fazer 

escolhas de estratégias para garantir o sucesso no longo prazo e que a teoria dos stakeholders 

não especifica como fazer tais escolhas, o que pode representar para a empresa, uma manobra 

perigosa. O autor ainda explica que justamente esta dificuldade de encontrar as respostas 

corretas para atender e selecionar os grupos de interesses e aumentar o valor da empresa é a 

razão da teoria dos stakeholders ser a mais popular.  

 Isto pode fazer com que a teoria dos stakeholders fique cada vez mais alinhada com a 

realidade atual das empresas, pois em um mercado competitivo, o papel dos stakeholders é 

fundamental para a perpetuação e desempenho das empresas. Isto é exemplificado por 

Laurecin (1998), que explica que a partir da Revolução Industrial o homem obteve novos de 

meios para criar mecanismos de produção em massa e desde então, a oferta de produtos 

aumentou vertiginosamente, favorecendo não só o crescimento acelerado da produção, mas 

também da economia. O autor diz que com a melhora das tecnologias de informação, 

comunicação e de transporte, a globalização foi se ampliando, de forma que contribuiu para 

que o comércio rompesse suas barreiras regionais e alcançasse o mundo todo. A avaliação de 
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Laurecin (1998) sobre todas estas mudanças que as empresas atravessaram desde a Revolução 

Industrial até os dias de hoje, conclui que suas atividades não se limitam apenas a atender os 

interesses de seus proprietários e controladores, mas também a todos que possuem algum tipo 

de interesse em suas atividades.  

 Freeman e Mcvea (2001) explicam que em um mundo de turbulência com mudanças 

aceleradas, as abordagens tradicionais de gestão estratégica não devem ficar limitadas apenas 

aos interesses dos principais intervenientes, devendo ser integradas na própria finalidade da 

empresa e que as relações com as partes interessadas devem ser geridas de uma forma 

coerente e estratégica, para que haja um equilíbrio igualitário entre as partes.  O autor ainda 

diz que para isto, é necessário que exista um sistema de controle flexível o suficiente para 

lidar com mudanças ambientais, sem exigir intervenções regulares dos gestores para aprovar 

novos paradigmas estratégicos.  

 Jensen (2001) comenta que as empresas deveriam prestar atenção em todas suas 

limitações, pois a maximização de valores implica em que os gestores observem bem cada 

efeito causado pela organização. Os gestores são os atores da história e são os responsáveis 

por fazê-la. Os consumidores querem preços baixos, qualidade alta dos produtos, serviços de 

qualidade e baratos. Empregados querem ambiente de trabalho de qualidade alta, benefícios 

como férias, previdência privada, convênios médicos. Fornecedores querem baixo risco e 

altos ganhos. A comunidade exige contribuições sociais, benefícios sociais, estabilidade de 

emprego, aumento de investimentos e mais.  

 Desta maneira pode não ser viável ter apenas a visão interna ou proteger apenas os 

interesses dos gestores, sem obedecer aos critérios externos à empresa para se obter sucesso e 

rentabilidade. Obviamente qualquer decisão esbarrará em fazer escolhas difíceis e o objetivo 

de qualquer critério adotado é descartar demandas conflitantes e inconsistentes baseadas 

somente na visão do gestor. 

 Em contraponto existe a Teoria dos Shareholders. Shareholder designa acionista, ou 

seja, esta teoria está ligada com os interesses dos acionistas diretos e possui como objetivo 

principal, agregar maior valor aos detentores de ações da empresa (DIAS, 2007). 

 Um dos pontos importantes na teoria é de que os administradores devem direcionar 

seus esforços em favor da empresa para que consigam obter os melhores resultados possíveis 

e conseqüentemente fazer o valor das ações aumentarem no mercado acionário, satisfazendo 

as necessidades dos acionistas. 

Donaldson e Preston (1995) apontam que a teoria dos stakeholder possui diversas 

falhas ao abordar que a empresa deva atender todos os interessados, que segundo a pesquisa, a 
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grande parte das empresas está focada em atender aos interesses dos acionistas. Os autores 

apontam que existe uma maneira de se administrar estrategicamente os grupos de 

stakeholders em benefício dos shareholders na medida em que estes tendem a influenciar os 

resultados, ou seja, os lucros, a taxa de crescimento, dentre outros (CAMPOS, 2006). 

  A análise de Donaldson e Preston (1995) defende que as organizações não têm com 

um dos principais objetivos o atendimento dos grupos de stakeholders em seu conjunto, mas a 

grupos em particular, os acionistas. “Os demais stakeholders são apenas um meio para atender 

a um grupo especifico e não um fim em si mesmo” (CAMPOS, 2006 p. 120). 

Friedman (1970) fez uma crítica aos empresários e gestores, quando estes afirmavam 

que as empresas têm responsabilidade social. Ele dizia que os gestores eram contratados pelos 

proprietários para administrar a empresa e gerar lucros. A responsabilidade de 

desenvolvimento de ações relacionadas à responsabilidade social corporativa é uma dimensão 

que está fora dos objetivos da empresa. Apenas pessoas possuem responsabilidades. A 

corporação é uma pessoa artificial e neste sentido, possui responsabilidades artificiais, pois a 

finalidade do negócio não é ter responsabilidade. A responsabilidade social está ligada ao 

indivíduo, mas se tal indivíduo é um homem de negócios, ele está inserido em uma 

organização e não irá responder solidariamente pelas atitudes da empresa. A maioria das 

discussões sobre responsabilidade social é direcionada às organizações não aos indivíduos, 

não sendo possível exigir diretamente aos proprietários tais responsabilidades. Em um sistema 

de privado de propriedade, o administrador é um empregado que faz parte do negócio e sua 

responsabilidade é conduzir a empresa de acordo com o desejo dos proprietários e acionistas, 

que normalmente é obter o máximo de dinheiro possível. (FRIEDMAN, 1970).  

Sundaram e Inkpen (2001) definiram cinco argumentos para que a maximização do 

acionista seja a única meta corporativa: 

1 - O objetivo da maximização do valor do acionista é em prol do stakeholder. Em 

outras palavras, quando existe a maximização do valor do acionista, o valor de toda a empresa 

é maximizado e, conseqüentemente, todos os seus credores acabam se beneficiando. 

2 – A maximização do acionista permite que pequenos erros na administração e na 

formulação e implantação de estratégias não atrapalhem no processo decisório e permita que 

os gestores administrem de melhor maneira os riscos. 

3 – Permite que a empresa tenha uma melhor administração de uma ou mais função-

objetivo. 

4 - É mais fácil a saída dos acionistas do que os stakeholders, e não vice-versa.  
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5 - No caso de uma violação do contrato ou violação de confiança,  

todos os principais stakeholders têm melhor amparo legal do que os acionistas.  

A teoria dos shareholders não é antagônica à teoria dos stakeholders. Isso é afirmado 

pelos autores Sundaram e Inkpen (2001) que explicam que as ações que a empresa toma para 

atender os acionistas beneficiam todas as partes interessadas. Isso é esclarecido quando os 

autores exemplificam que quando a empresa maximiza seu valor, a qualidade do crédito 

aumenta, gerando um melhor fluxo de caixa e gerando uma confiança no mercado. Além do 

mais, um fluxo de caixa mais sólido permite à empresa que honre seus compromissos 

pontualmente com todas as partes interessadas, como empregados, dirigentes, governos, 

fornecedores. E quando existir um resíduo no fluxo de caixa, este pode ser devolvido aos 

acionistas. Os autores Sundaram e Inkpen (2001) ainda concluem que somente este valor 

residual do fluxo de caixa é que tem o real incentivo para aumentar o valor da empresa. Os 

pagamentos de fornecedores, empregados, governos, não traz aumento de valor para a 

empresa, apenas asseguram que seus compromissos foram honrados. Ganhos e perdas da 

empresa apenas afetam os acionistas, que são os últimos a receberem, pois se não houver a 

geração de resíduos em seu fluxo de caixa, não haverá benefícios. Desta maneira a exigência 

por parte dos acionistas fazer com que a empresa possa gerar bons resultados, com baixo 

custo, para proporcionar estas sobras de caixa a serem distribuídas. Os custos e a assunção de 

riscos excessivos será suportada pelos acionistas que podem perder o capital todo investido e 

não pelas outras partes interessadas, sendo este o possível motivo pelo quais estes exigem 

tantos esforços dos envolvidos nas atividades da empresa para a geração de lucros. 

Um outro pressuposto da forte ação da teoria dos shareholders nas empresas 

atualmente é a proteção que traz aos acionistas, cobrindo o conceito de Governança 

Corporativa. Isto é comentado por Shleifer e Vishny (1986) em que os autores explicam que 

uma das funções dos shareholders é fiscalizar os gestores e procurar melhores formas de 

melhorar a empresa. Em um mundo imperfeito e em constate evolução e mudança, os gestores 

de algumas empresas, nem sempre conseguem apresentar um desempenho satisfatório, e 

muitas vezes os gestores acabam deixando os interesses pessoais superarem os interesses dos 

shareholders. 

Esse conflito de interesses pode levar a perdas significativas dentro de uma 

organização e o gerenciamento desses interesses se faz muito importante. Isto é descrito por 

Jensen e Meckling (1976) em sua explanação de que a empresa que consegue resolver seus 

conflitos de agência terá um melhor desempenho. Se o conflito de agência se baseia em 

interesses pessoais dos administradores e os interesses dos shareholders e que, quando não 
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existe tal conflito a empresa tem melhor desempenho, pode-se levar ao pensamento de que o 

poder de influência dos shareholders sobre a administração dos negócios é amplo e direto. 

 Esse relacionamento entre shareholders e gestores, “forma um círculo no qual o 

monitoramento mútuo permite que haja um balanceamento dos interesses envolvidos por 

todos, sem que haja o comprometimento de resultados”. (BOATRIGHT, 1994, p. 393 apud 

DIAS, 2007, p. 33). Dias (2007) descreve que, os gestores têm uma obrigação fiduciária para 

com os acionistas, e devem dirigir as companhias alinhadas de acordo com os interesses dos 

mesmos. 

Quadro 1 - Teorias e visão dos autores 
Autores Ano Fonte Visão 

Friedman 
 

1970 
 

The New York Times Magazine 
 

Pró Shareholder. A função 
da empresa é gerar valor ao acionista. 

Jensen e  
Meckling  

1976 
 

Jounal of FinancialEconomist 
 

Os desempenhos da empresa ·estão 
ligados com os conflitos·de agência 

Freeman 
 

1984 
 

Business Ethics Quarterly 
 
 

Pró Stakeholder. Gestão  
estratégica da empresa com 
base nos anseios dos stakeholder. 

Shleifer  
e  
Vishny  

1986 
 

Journal of Political Economy 
 
 

Pró Shareholder. Os acionistas 
protegem a empresa dos  
conflitos de agência 

Donaldson e  
Preston  

1995 
 

Academy of Management Review 
 
 

Falha na Teoria dos Stakeholders.  
O objetivo principal da empresa 
não é antender os stakeholders 

Mitchel, 
Agle 
 e Wood  

1997 
 

Academy of Management Review 
 
 

Classificação dos Stakeholders  
 em grupos. A empresa não 
deve atender todos os grupos 

Jensen 
 2001 

European Financial Management 
 
 

Ponderação das influências 
 dos Stakeholders. Escolha 
 de ações alinhadas com a empresa 

Sundaram  
e 
Inkpen  2001 

http://papers.ssrn.com/sol3/ 
papers.cfm?abstract_id=293219 
 

A teoria dos shareholders não 
é antagônica à teoria dos 
stakeholders 

Sousa 
e  
Almeida 2003 

Revista de Administração 
 
 

Os stakeholders têm uma 
parte da empresa e influencia 
as decisões 

Fonte: Autor 

 A apresentação dessas duas teorias será base do desenvolvimento deste trabalho, pois a 

produção teórica encontrada defende que as duas teorias possuem interesses opostos, levando 

a resultados financeiros que não poderiam ser atingidos quando se pretende satisfazer todas as 

partes interessadas da empresa. Resumidamente as duas teorias aqui apresentadas parecem ter 

objetivos antagônicos: teoria dos stakeholders defende que a empresa deve atender as 
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necessidades de todas as parte envolvidas e a teoria dos shareholders deve atender 

exclusivamente o acionista. 

  As necessidades dos stakeholders são muito amplas e diferentes, de acordo com cada 

grupo. Neste estudo, será analisada a necessidade dos stakeholder com relação à cobrança da 

uma postura correta com relação à proteção meio ambiente e social. 

 

 

2.1.5 - A Função-Objetivo e Social da Empresa 

 

 Para Jensen (2001, p.38) existe uma contradição entre a teoria dos stakeholders e a 

maximização de lucros. Primeiro o autor explica que existe uma dificuldade muito grande na 

comunicação entre gestores, empregados, clientes, fornecedores e comunidade, pois se trata 

um sistema extremamente complexo e delicado e segundo que é impossível a empresa obter 

sucesso perseguindo vários objetivos. Afirmar que a empresa adota o que os stakeholders 

realmente desejam é apenas uma maneira de expor que existe uma participação de todos no 

processo de condução da empresa, somente com o intuito de agregar valor à imagem da 

empresa, visando satisfazer a teoria de maximização. A empresa por sua vez, possui pessoas 

suficientemente gabaritadas no controle, que são capazes de definirem as diretrizes para 

atingir suas metas e diretrizes.  

 A grande questão é descobrir até que ponto função-objetivo da empresa está mesmo 

alinhado com o interesse dos stakeholders que apesar de influenciarem as decisões da 

empresa, não tem capacidade direta de mudá-las. Ao mesmo tempo, as organizações não 

podem de maneira alguma ignorar totalmente aqueles que estão envolvidos no processo.  

 Jensen (2001) ainda explica que a organização buscará maximizar seus resultados para 

seus shareholders, que possuem formas diretas de controle à empresa e em um segundo 

plano, buscar satisfazer na medida do possível, os stakeholders, que participam de alguma 

maneira da atividade da empresa, mas não as influencia diretamente. 

 Novamente Jensen (2001) diz que uma empresa busca maximizar seu valor, 

conseqüentemente ela busca reduzir custos em todos os âmbitos. Atividades exigidas por 

stakeholders demandam em custos e naturalmente se o aumento de custo não demandar em 

um aumento de valor, seja este no mínimo o proporcional do aumento do custo, obviamente 

estará descartado da estratégia da empresa em adotá-lo. Não se trata de uma análise simplista, 

mas a empresa deve ficar atenta às necessidades dos stakeholders, analisá-las profundamente 

e avaliar todos os impactos positivos e negativos e tomar uma decisão. Quando Jensen (2001) 
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explicou a grande dificuldade de comunicação entre os stakeholders, shareholders e gestores, 

ficando mais claro que se torna muito difícil levar em conta tantas variáveis, que muitas vezes 

serão contraditórias entre si, e tomar uma decisão que agrade a todos. 

 Friedman (1970) não concorda que as empresas realmente tenham uma função social. 

O autor descreve que os empresários que dizem que estão colaborando com a sociedade com 

ações sociais são marionetes de forças maiores e ainda defende a idéia de que as discussões 

sobre as "responsabilidades sociais das empresas" são de notável frouxidão e falta de rigor. 

Não existe um sentido o negócio ter responsabilidades. Apenas pessoas têm 

responsabilidades e as organizações deveriam verificar em que seu negócio implica para 

poder dizer que são responsavelmente sociais e que o empresário pode ter um objetivo 

diferente, como por exemplo, um hospital ou uma escola, que tem objetivos de atender a 

sociedade. Mas o gerente desta organização também terá que fazer o negócio, o mais lucrativo 

possível, logo quanto mais pessoas poderem atender, melhor (FRIDMAN, 1970).  

 Apoiando a teoria dos stakeholders, Hart e Milstein (2003) as empresas devem manter 

um bom desempenho em quatro componentes básicos de um modelo construído por eles.  

Figura 3 – Dimensões-chave do valor ao acionista 

 
Fonte: Hart e Milstein, 2003, p.67. 
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Acionista 

Inovação e 
Reposicionamento 

Reputação e 
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crescimento e Trajetória 
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Hart e Milstein (2003) explicam que agregar valor ao acionista é um construto 

multidimensional. Como ilustrado pela figura acima, com os componentes básicos 

apresentados pelos autores de um modelo de criação de valores aos acionistas. A base deste 

modelo foi construída duas dimensões: o eixo vertical reflete a necessidade que a empresa 

tem de manter seu desempenho atual sem perder o foco no futuro. Isto representa toda a 

tensão pela necessidade de buscar resultados tanto no curto quanto no longo prazo. Já o eixo 

horizontal reflete a necessidade do progresso e do crescimento, mantendo e protegendo todas 

as características e habilidades organizacionais que a levaram à prosperidade, mantendo ao 

mesmo tempo uma visão do cenário externo futuro.  

Quando as duas dimensões são justapostas, produz uma matriz dividida em quatro 

dimensões distintas, que são cruciais para a geração de valor ao acionista. O lado inferior 

esquerdo está direcionado aos aspectos de desempenho interno, mas especificamente a 

redução de custo e risco. O lado inferior direito também está focado no desempenho, mas com 

a inclusão da atenção que deve ser dada aos stakeholders externos, como fornecedores, 

comunidades, ONGs, clientes entre outros. Isto faz uma grande diferença, pois ignorar fatores 

externos pode implicar no desempenho da empresa. Passando para o lado superior esquerdo 

do modelo, tem-se a dimensão que demonstra que a empresa deve estar constantemente 

desenvolvendo e criando produtos e serviços, desenvolvendo novas habilidades que a 

manterão bem posicionada no mercado. E por último, o lado superior direito que observa as 

dimensões associadas ao desempenho futuro, como as expectativas de crescimento.  

 Hart e Milstein (2003) explicam que quando a empresa deixa de atender uma ou duas 

destas quatro dimensões, isto pode representar um desempenho inferior e até mesmo o 

fracasso. Isto é exemplificado pelos autores pelas empresas como a Kodak e Xerox, que 

ignoraram a evolução tecnológica deixando de fazer investimentos em tecnologia digital, 

perdendo mercado para outras empresas que se destacaram com tal tecnologia. Outro exemplo 

é a Monsano que não deu a atenção devida aos stakeholders no que diz respeito aos alimentos 

transgênicos, se importando apenas com seus aspectos internos, que no curto prazo trouxe 

bons resultados, mas as mudanças da consciência coletiva dos consumidores acerca desse tipo 

de alimento fizeram com que a falta de atenção devida permitisse que a empresa perdesse sua 

competitividade. 

 Freeman (1984) é categórico ao afirmar que se  realmente as empresas desejam obter 

sucesso no longo prazo, devem atender todas as partes interessadas. Os custos empregados 

para tal serão recuperados em função da geração de valor que esta atitude trouxe. A 
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perenidade está diretamente ligada com a imagem que a empresa mantém com a sociedade e 

não satisfazer as partes interessadas pode representar o fracasso ao longo do tempo 

 Com o crescimento da consciência de proteção ambiental, a dúvida que surge é que se 

os stakeholders passaram a exigir uma melhor postura das empresas com relação ao 

desenvolvimento sócio ambiental e apoiando-se nas duas teorias apresentadas a empresa 

realmente adota políticas sócio-ambientais como estratégia empresarial, com a intenção de 

conseguir gerar maior valor ao acionista, ou está apenas atendendo os stakeholders 

satisfazendo suas vontades e necessidade para poderem apenas suplantar na sociedade, a 

imagem de uma empresa de aparência amigável, que está ali disposta a ajudar e contribuir na 

ajuda da comunidade local, atendendo aos anseios destes. 

   

 

2.1.2 - O Conflito de Agência 

 

 “O contrato de agência é um contrato no qual uma ou mais pessoas (principal) nomeia 

outra pessoa (agente) para exercer alguns serviços para si, envolvendo a delegação da 

autoridade na tomada de decisões em alguns aspectos”(JENSEN; MECKLING, 1976, p. 5) 

 De acordo com Nakayasu (2006), o conflito de agência surge em função da 

divergência de interesses entre gestores, acionistas e credores. Os gestores possuem mais 

informações acerca dos negócios, pois fazem o controle e os todos os dados da empresa fazem 

parte da rotina comum de trabalho. Isto lhes dá uma vantagem em relação aos acionistas e 

credores, levando-os a expropriação de interesses destes acionistas e credores. 

 Tal fato caracteriza o problema de agência. “As ações dos gestores não são 

perfeitamente observáveis, o qual faz com que acabem exercendo um esforço aquém do 

exigido ou direcionem ou direcionem os recursos da firma para benefícios que não estão 

ligados ao interesse da empresa” (NAKAYASU, 2006, p.14). Isto faz com que a empresa 

venha a arcar com perdas de capital que não estão de acordo com seus objetivos, trazendo 

prejuízos aos acionistas e credores, que esperam a maximização de seus investimentos. 

 Jensen e Meckling (1976) defendem que por tais motivos a relação entre os acionistas 

e os gestores de uma empresa é uma relação de pura agência, na qual as questões de separação 

de controle e propriedade devem estar bem definidas e que sendo assim, não deverão existir 

quaisquer tipos de surpresas para os investidores. Isto fortalece de certa maneira a teoria dos 

shareholders, pois os acionistas fazem a perfeita proteção dos interesses da empresa 

(SILVEIRA, 2002).   
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O conflito de agência é um dos problemas que as empresas podem ter se não houver 

um sistema efetivo de Governança Corporativa. Lo e Sheu (2007), explicam que as empresas 

que querem ser consideradas com boas políticas sócio-ambientais necessitam ter em primeiro 

lugar, de uma sólida definição de políticas de Governança Corporativa, pois o termo 

Investimentos Socialmente Responsáveis remete ao termo Investimentos Éticos e não seria 

coerente uma empresa apresentar tais investimentos sem ao menos possuir sua própria ética 

empresarial. 

Faz-se necessário que a empresa lide primeiramente com seus problemas internos 

antes que se apresente como corretamente ética. Dentro da própria empresa podem existir 

pessoas que esperam tirar obter benefícios pessoais, onde Silveira (2005) explica que o 

insider trading é a pessoa que de posse de informações privilegiadas, opera em negociações 

de valores mobiliários. Este tipo de pessoa pode estar diretamente ligado ao controle da 

empresa em questão, ou ainda, pode passar informações a terceiros, para que estes operem 

para ele.  

 Todavia, adotar mecanismos para proteger os acionistas e credores dos interesses 

pessoais dos gestores, acaba sendo dispendioso e de difícil controle. Apesar do surgimento da 

Governança Corporativa e de seus requisitos, ainda essa cultura não está bem consolidada, 

principalmente em se tratando de empresas de pequeno e médio porte, e empresa familiares. 

Além do mais, os processos para evitar os conflitos de agência, são dispendiosos e acarretam 

uma elevação de custos para empresa, que também é transferido ao acionista, pois este obterá 

um menor retorno em função destes custos (IBGC, 2008).   

 Uma atuação mais ativa dos stakeholders faz com que as empresas necessitem 

demonstrar maior transparência em suas operações, pois o mercado todo passou a dar mais 

importância a tal comportamento. As empresas que não adotam rotinas de divulgação de suas 

práticas acabam perdendo mercado em função de gerar uma falta de confiabilidade perante até 

os próprios fornecedores e consumidores, que são fatores chaves para o sucesso e 

desenvolvimento da empresa. 

 

 

2.1.3 - Definição de Governança Corporativa 

 

 Segundo Nakayasu (2006) a Governança Corporativa surgiu como uma forma de 

controle com os conflitos de agência e a assimetria de informações. A estrutura presente na 

maioria das empresas hoje favorece aqueles que exercem as funções de controle, pois o acesso 
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a informações de toda a empresa faz parte da rotina de trabalho destes. Desta maneira, a 

transparência de fatos e informações deve ser vista pelos gestores como um aspecto de 

extrema relevância para o investidor. “Ao mesmo tempo, deve existir uma preocupação com 

relação à conduta ética dos negócios, não buscando a expropriação de riqueza, tanto dos 

acionistas como dos credores” (NAKAYASU, 2006, p.24).   

 Silveira (2005) comenta que o conflito de agência é o alicerce conceitual onde se 

estabelecem os estudos iniciais sobre Governança Corporativa. Este autor ainda explica que a 

Governança Corporativa surgiu em função da existência da Teoria da Agência, vindo se opor 

aos interesses pessoais dos gestores que muitas vezes está focado nos próprios interesses, 

resguardando assim o interesse dos acionistas. Assim, o tema Governança Corporativa ganhou 

mais força nos últimos anos e apesar de ter surgindo nos Estados Unidos e Inglaterra, vem 

sendo cada vez mais disseminado mundialmente.  

La Porta et al. (2000) fez um estudo sobre governança corporativa no mundo, e 

verificou que existe uma série de irregularidades empíricas nas práticas de governança. As 

políticas de financiamento do mercado de capitais, não mantinham padrões constantes, 

levando grande parte dos investidores a levantar questões sobre a confiabilidade e segurança 

das informações financeiras, políticas de dividendos e a eficiência de alocação dos 

investimentos. A ausência de padrões para a apresentação das informações contábeis e 

financeiras  e de questões e políticas voltadas  para proteção dos acionistas, levou o mercado 

de capitais do mundo a desenvolver sistemas que monitorassem esses desvios. 

 La Porta et al. (2000) comenta que um sistema de proteção dos investidores se faz 

necessário, principalmente em países que não existe uma política consolidada de governança, 

onde ocorre uma grande expropriação de grande parte dos acionistas minoritários e dos 

credores, pelos acionistas controladores. Assim, a Governança Corporativa assume o papel de 

protetora dos acionistas minoritários e partes interessadas. “Governança Corporativa é um 

conjunto de mecanismos através dos quais investidores externos protegem-se contra a 

expropriação por insiders” (LA PORTA et al., 2000, p. 4). 

De acordo com Silveira (2004) os debates sobre Governança Corporativa aumentaram 

após o ano de 2002, devido a grandes problemas que ocorreram no mercado de capitais 

americanos, considerado até então, o mais sofisticado, e um dos modelos mundiais de 

Governança. Neste ano, empresas como a Enron, Worldcom e Xerox de fraudes contábeis 

favorecendo os seus gestores. Na Europa, onde o modelo de governança corporativa difere do 

americano, também ocorreram grandes escândalos financeiros proporcionalmente iguais ao do 

mercado americano. Algumas empresas como Vivendi, Royal, Ahold e a Parmalat 
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demonstraram grandes problemas financeiros, levando muitos investidores a prejuízos 

imensuráveis (SILVEIRA, 2004). 

Os investidores passaram a se preocupar cada vez mais com a conduta das empresas 

que investem e deixaram de voltar toda a atenção com a maximização exclusiva dos 

shareholders, pois perceberam que as companhias que não valorizam os stakeholders 

apresentam apenas um desempenho com crescimento temporário (LO e SHEU, 2007). Isto 

pode ter desencadeado uma melhor percepção para o mercado, tanto do ponto de vista dos 

investidores, como do ponto de vista das empresas, onde essa última passou a assumir e 

apresentar seus controles e compromissos de forma mais transparente. E é justamente este o 

principal papel da governança corporativa.Manter esse alinhamento e controle das 

informações, para que não haver beneficiamento das partes ligadas diretamente com a 

empresa, como diretores e gestores, demonstrando ao mercado toda sua ética e transparência, 

visando sempre proteger o investidor, que espera obter retornos melhores que a média do 

mercado. 

A relação existente entre Governança Corporativa e sustentabilidade podem ser feitas 

através da Teoria dos Stakeholders, segundo Dias (2007). Se para as empresas ingressarem 

nos índices de sustentabilidade existem ao redor do mundo devem apresentar antes de tudo, 

boas práticas de Governança Corporativa e depois agregar as práticas de sustentabilidade. E 

justamente os sistemas de Governança surgiram em função de problemas de agência que 

afetam diretamente os stakeholders. Dessa maneira, seria impossível citar a sustentabilidade 

sem ao menos comentar o que é Governança Corporativa. 

 

 

2.1.4 - Governança Corporativa no Brasil 

 

 De acordo com o IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2008) a 

definição para Governança Corporativa é: 

 Sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 
relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria, 
auditoria independente e conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa 
têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e 
contribuir para a sua perenidade (IBGC, 2008). 
 

 A governança corporativa no Brasil passou a ter maior expressividade a partir de 1999, 

quando foi publicado o primeiro código sobre governança corporativa pelo IBGC - Instituto 
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Brasileiro de Governança Corporativa. Este código trouxe em um primeiro momento, 

informações sobre o conselho de administração e a sua conduta esperada. 

 De acordo com o IBGC (2008) são os quatro princípios básicos que inspiram esse 

código: 

 

1 - Transparência 

 A transparência consiste na obrigação de informar, mas a empresa deve disseminar a 

cultura de desejar informar tanto o mercado, como seus colaboradores internos e externos, de 

maneira clara, espontânea e rápida, agregando valor e confiança. Devem ser informados não 

só demonstrações econômico-financeiras, mas também todas as informações que possam 

determinar a criação de valor para a empresa. 

 

2 - Eqüidade 

 É caracterizado pelo justo e igualitário tratamento de todos os grupos minoritários, 

(acionistas e demais interessados), como os stakeholders: como colaboradores, clientes, 

fornecedores ou credores. Não devem ser aceitos qualquer tipo de postura discriminatória 

perante os interessados. 

 

3 - Prestação de Contas (Accontability) 

 A prestação de contas exige que todos os agentes responsáveis pela direção da 

empresa respondam totalmente por todos os seus atos praticados durante seus mandatos a 

quem os elegeu. 

 

4 - Responsabilidade Corporativa 

 É todo tipo de responsabilidade  que vai muito além da empresa. É também como a 

empresa se relaciona com toda a sociedade e meio ambiente diante dos critérios do negócio e 

operações. Durante o processo decisório de suas estratégias, as metas estabelecidas devem 

beneficiar todas as partes interessadas. 

 O IBGC (2008) explica que diante das questões de má administração e do recente 

ingresso do modelo de Governança Corporativa no mercado brasileiro, aliado à grande 

diversidade de estruturas de administração e porte das empresas que adotam o modelo, este 

está em constante evolução.  Além disso, a necessidade de mudanças e adaptações nos 

modelos de Governança Corporativa também pode ser desencadeada por alguns fatores como 

privatizações, fusões e aquisições, pró-atividade dos investidores em busca de proteção, 
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efeitos da globalização e a cobrança por melhores desempenhos.  Como uma resposta cíclica, 

as empresas entendem que têm de responder positivamente a tais pressões, pois a perpetuação 

do negócio depende em grande parte da imagem que mantém com seus colaboradores. 

 

 

2.2 - As organizações e o novo paradigma do Desenvolvimento Sustentável 

 

 O desenvolvimento econômico e tecnológico determinou transformações na sociedade, 

com grandes reflexos no meio ambiente. De acordo com Donaire (1999) o crescimento da 

população, associado a uma grande capacidade de produção do homem, leva a grandes e 

catastróficas deteriorações dos recursos naturais, comprometendo a vida no planeta e o futuro 

das próximas gerações. 

 Donaire (1999) explica que o crescimento econômico e populacional tem provocado 

pressões severas e degradações nos sistemas ambientais por conta da exploração e do 

consumo excessivo dos recursos sem a correta manutenção destes. Podem-se descrever 

inúmeros reflexos a serem percebidos na natureza como, por exemplo, diversos tipos de 

poluição, desmatamento em florestas, mudanças climáticas regionais e globais, entre outros. 

  Donaire (1999) ainda diz que algumas empresas ainda possuem uma visão tradicional 

de existirem apenas como uma instituição econômica, e que seu objetivo é apenas buscar a 

maximização dos lucros, minimização dos custos e pouco mais além. Isto pode levar a 

pensamentos de que os aspectos sociais, políticos e ecológicos são variáveis que pouco afetam 

na tomada de decisões internas.  

 Abreu (2001) explica que a preocupação ambiental teve início na década de 60, com a 

publicação do livro “A Primavera Silenciosa”, da autora Rachel Carson, no qual ela descrevia 

sobre os danos ambientais causados por pesticidas, causando grande impacto na maneira de 

pensar da sociedade e desencadeando uma série de leis ambientais.  Abreu (2001) expõe que 

as leis ambientais acarretavam mais custos às empresas, significando uma perda da vantagem 

competitiva. O autor enfatiza que, a visão das empresas diante a poluição era um vista como 

decorrência normal do processo industrial, e um preço a ser pago pelo progresso. 

 Bellen (2006) observa que a sustentabilidade com enfoque econômico necessita de 

uma alocação e distribuição eficiente dos recursos naturais de uma maneira apropriada, pois o 

mundo é visto como uma fonte de estoques e fluxo de capital. O autor explica que hoje existe 

a necessidade de desenvolvimento de políticas que devem reorganizar o processo de 
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desenvolvimento para um padrão sustentável pela apropriação dos custos relacionados com 

gastos à estas atividades nos orçamentos das organizações.  

 O crescimento econômico normalmente é visto pela sociedade e empresas como um 

resultado positivo, sendo a meta almejada por todos, mas que para Bellen (2006), a 

perspectiva econômica deve atender a três objetivos: alocação, distribuição e escala. O autor 

diz que uma boa alocação é aquela que disponibiliza os recursos em função das preferências 

individuais. A distribuição é a divisão dos recursos entre as pessoas. Para  a escala, o autor diz 

que está divida em duas maneiras opostas: de um lado o meio ambiente é uma fonte infinita e 

do outro lado, ele constitui um depósito de resíduos de tamanho infinito em relação do 

subsistema econômico. O conflito de desenvolvimento sustentável surge quando o subsistema 

econômico cresce de tal maneira que o consumo do meio ambiente ultrapassa as barreiras do 

que ele pode fornecer.   

 “Economicamente, os problemas da sustentabilidade se referem à manutenção do 

capital em todas as suas formas” (BELLEN, 2006, p.34).  

 “Desde os anos 90, quando o conceito de desenvolvimento sustentável ambiental 

passou a integrar a agenda das empresas  e dos governos, vem-se tentando estabelecer padrões 

de produção que resultem em produtos e serviços que atendam à conservação do meio 

ambiente” (ABREU, 2001, p.21)  

 Bellen (2006) comenta que a reflexão sobre o tema desenvolvimento levou a 

ampliação do conceito de desenvolvimento sustentável, e que se tornou rapidamente uma 

unanimidade em quase toda nossa sociedade. O autor propõe como o desenvolvimento 

sustentável pode ser definido e operacionalizado, sendo utilizado como uma ferramenta, para 

que possa ajustar os novos rumos da sociedade e seu relacionamento com o meio ambiente. 

 De acordo com Hart e Milstein (2003, p. 66) “a idéia de sustentabilidade vem sendo 

representada pela elevação de expectativas em relação ao desempenho social e ambiental”. Os 

autores defendem a idéia de que uma empresa sustentável é aquela que possa contribuir com o 

desenvolvimento sustentável gerando simultaneamente benefícios econômicos socais e 

ambientais, também conhecido como TBL – Triple Botton Line.  

 Hart e Milstein (2003) explicam que o processo de globalização das relações 

econômicas impulsionou o comprometimento das empresas com a questão ambiental, 

atingindo principalmente aquelas inseridas no mercado internacional.  

 Abreu (2001, p. 47) justifica que um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) NBR ISO 

14001, ao qual “foi desenvolvido para ser aplicável  a todos os tipos e portes de organização e 
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para adequar-se a diferentes condições geográficas e culturais, foi desenvolvido com a 

intenção de ir ao encontro da padronização dos critérios adotados internacionalmente”. 

 De acordo com Abreu (2001) nesta norma, são observados os princípios de política 

ambiental adotado pela empresa, seu planejamento, sua implantação e operação, verificação e 

ação corretiva do desempenho da empresa e análise crítica e melhoria contínua do sistema de 

gestão ambiental adotada pela empresa.  

 As organizações que adotam o SGA - Sistema de Gestão Ambiental pretendem 

melhorar seus processos de gestão, estando preocupadas com as metas relevantes para a 

preservação ambiental e, assim, atender as exigências da sociedade, eliminando ou 

minimizando os impactos das suas atividades sobre o meio ambiente (ABREU, 2001). 

 Mas ainda existem barreiras a serem quebradas para que a cultura sustentável se torne 

parte integrante da rotina nas empresas. Um exemplo disto é citado por Hart e Milstein (2003) 

quando os autores dizem que mesmo com a disseminação da cultura de preservação ambiental 

e desenvolvimento social, para a maioria das empresas, a busca pela sustentabilidade continua 

difícil de ser conciliada ao objetivo de aumentar valor ao acionista. Os autores explicam que 

algumas empresas defendem que a criação de um mundo mais sustentável irá comprometer 

parte dos lucros e conseqüentemente sacrificar os acionistas em nome do bem público 

 A idéia de que existem quatro conjuntos motivadores globais de sustentabilidade, 

defendida por Hart e Milstein (2003) é um dos exemplos que poderiam ser assimilados por 

grande parte dos executivos das empresas que ainda não adotam procedimentos sustentáveis. 

 O primeiro conjunto para Hart e Milstein (2003) está relacionado com o aumento da 

industrialização que trouxe enormes benefícios econômicos, mas que em contrapartida causou 

vários tipos de impactos negativos na natureza, tais como, consumo indiscriminado de 

matérias primas, poluição e geração de resíduos. Assim a eficiência do aproveitamento de 

recursos e a prevenção da poluição serão pontos-chave para o desenvolvimento econômico.  

 O segundo conjunto de acordo Hart e Milstein (2003) está relacionado com os 

stakeholders da sociedade civil. Ao passo que os poderes dos governos foram perdendo poder, 

organizações não governamentais (ONGs) e outros grupos vêem surgindo como monitores e 

disseminadores dos padrões sociais e ambientais. Aliando as ONGs com ao rápido 

crescimento da Internet e de outras tecnologias de informação, que permitiu um meio de 

rápida comunicação, se tornou cada vez mais complicado a operação oculta de governos, 

corporações e grandes instituições.  
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 Um terceiro conjunto de motivadores que para Hart e Milstein (2003) está relacionado 

com as tecnologias emergentes que oferecem soluções inovadoras pode tornar obsoletas 

muitas das indústrias que utilizam energia e matéria prima de forma intensiva. 

 E finalmente, o quarto conjunto de motivadores que Hart e Milstein (2003) os 

relacionam com o crescimento da população e da pobreza e da desigualdade associada à 

globalização. A combinação entre crescimento social e o aumento da desigualdade, vem 

contribuindo cada vez mais com a estagnação social. Logo, promover o desenvolvimento 

social igualitário e a criação de riquezas em massa pode ser uma idéia lógica para equilibrar o 

desenvolvimento sustentável. 

 Este conjunto de motivadores contribui para consolidar a idéia de que o 

desenvolvimento sustentável pode ser uma forma de conciliar o desenvolvimento econômico 

e social, associando à preservação ambiental e ao uso racional dos recursos, apoiado pela 

sociedade, empresas e todos que estão inseridos nela. (HART; MILSTEIN, 2003). 

  

 

2.2.1 - A visão de Desenvolvimento Sustentável nas Empresas 

  

 As empresas que buscam evidenciar suas políticas de sustentabilidade visam de 

alguma maneira, criar algum tipo de valor para si. Bansal e Roth (2000) comentam que na 

década de 90, ocorreram vários estudos sobre a relação que havia na adoção de políticas de 

sustentabilidade. O interesse, segundo o autor, era descobrir o porquê algumas empresas 

estavam mais empenhadas em desenvolver seus sistemas de proteção ambiental acima do que 

é exigido por lei, sendo que outras empresas mal cumpriam o que era obrigatório. 

  De acordo com Bansal e Roth (2000) para as empresas existem dois motivos críticos 

para adotar o comprometimento ambiental: 

  O primeiro motivo era que se a empresa apenas cumprir requisitos impostos por lei 

sobre proteção ambiental, seria equiparar este comportamento como outros tipos de 

obrigações legais já existentes, como por exemplo, recolhimentos de impostos, taxas, entre 

outros.  Tornar-se-ia uma rotina comum às atividades administrativas, já que seria necessário 

somente cumprir o que era exigido, que estaria tudo em ordem. Desta maneira nunca haveria 

o interesse em desenvolver atividades que colaborassem cada vez mais com a proteção do 

meio ambiente. 

 O segundo motivo defendido pelos autores partia do pressuposto de que se não 

houvesse leis que regulamentassem a proteção ambiental e que cada empresa fosse 
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responsável por determinar suas próprias medidas a serem tomadas com relação a políticas 

para o meio ambiente, implicaria em uma falta de padrão comum entre o mercado e, cada 

empresa adotaria a conduta que lhe conviesse, dificultando assim, a avaliação por órgãos 

reguladores, que não teriam como aceitar ou penalizar condutas satisfatórias e insatisfatórias, 

devido a inexistência de parâmetros. 

 A explicação dada por Bansal e Roth (2000) demonstra que ainda existe uma grande 

lacuna entre as empresas e o que as motiva adotar práticas de proteção ambiental. A questão 

ambiental nas empresas gera algumas controvérsias. Como qualquer outro assunto que esteja 

relacionada à intervenção da empresa sobre algo, a primeira questão a ser levantada sobre esta 

atuação é o desempenho econômico. 

 As empresas estão dispostas a fazerem investimentos que lhe tragam algum tipo de 

retorno, e que de preferência, seja o financeiro. Em um primeiro momento, é que qualquer 

providência que venha a ser tomada no quesito ambiental, trará um aumento de despesas e 

conseqüentemente um aumento no custo (BANSAL; ROTH, 2000). Os autores ainda 

explicam que se esta análise tivesse sido feita a alguma, ou algumas décadas atrás, 

provavelmente a resposta seria que se preocupar com problemas ambientais é perda de tempo, 

aumento de custo e redução de lucros. 

 “A maioria dos executivos considera a sustentabilidade não como uma oportunidade 

multidimensional, mas, antes, como um incômodo unidimensional” (HART; MILSTEIN 

2003, p.60). Os autores expõem que ainda a  grande maioria das empresas tem a visão de que 

qualquer tipo de mudança em seus processos de produção irá acarretar um aumento de custo e 

perda de competitividade no mercado. 

 Mas atualmente, o cenário vem se mostrando com algumas diferenças. Algumas 

empresas vêm provando que este quadro está se invertendo e é possível ganhar dinheiro 

protegendo o meio ambiente, transformando as ameaças ambientais em oportunidades de 

negócios. 

 Segundo a FBDS - Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (2008) o 

foco das empresas deveria estar em melhorar suas práticas de governança corporativa e 

responsabilidade social, mas a consciência de sustentabilidade vem ganhando espaço cada vez 

maior. Deve-se considerar que o tema Sustentabilidade Corporativa ainda é muito recente, e 

os governos, a sociedade, o mercado e as empresas estão começando a seus primeiros 

contatos com o assunto e de acordo com a assimilação que vem crescendo, o assunto passa 

ater um grau de maior importância. 
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 Bansal e Roth (2000) afirmam que são quatro fatores que devem ser priorizados pela 

empresa, quando se trata de analisar sua responsabilidade ecológica: a legislação vigente, os 

stakeholders, as oportunidades econômicas e algumas motivações éticas. Os autores dizem 

que no caso da legislação, obviamente é interessante para a empresa cumprir corretamente o 

que está estabelecido em lei, caso contrário isto poderá acarretar multas e outras despesas 

financeiras. Já para o autor, os stakeholders são os responsáveis por “enxergarem” a imagem 

que a empresa passa para a sociedade como um todo. Logo, consumidores, fornecedores, a 

população local e outros grupos interessados têm impacto nas decisões tomadas pela empresa, 

afinal seus diretores não querem que a organização tenha uma imagem negativa perante o 

mercado. Para oportunidades econômicas, Bansal e Roth (2000) entendem que se a empresa 

adotar sistemas que protejam o meio ambiente como o reaproveitamento de materiais, 

utilização de produtos reciclados, utilização de maquinários que consumam menos Utilidade 

Pública entre outros, além de constituir um sistema de proteção ambiental, diminui custos e 

conseqüentemente aumenta os lucros da empresa. Dando continuidade em seu pensamento, 

Bansal (2000) explica que em se falando de motivações éticas, a empresa tem que adotar 

atitudes que sejam aceitas pela a sociedade como um todo. Ou seja, coloquialmente falando 

“faça a coisa certa” e terá bons resultados. 

 O pensamento de Bansal e Roth (2000) para a crescente cultura de Desenvolvimento 

Sustentável diz que esta evoluiu de locais periféricos e isolados como algumas Organizações 

de Proteção ao Meio Ambiente, para ganhar espaço no dia-a-dia na vida de pessoas comuns, 

que passaram a sofrer grandes influências de notícias veiculadas em canais de informações 

mais populares como televisão, rádio, jornais e outros. Isto está gerando de certa forma, uma 

cultura que cobra resultados ambientais das organizações e que em contrapartida à resposta 

positiva das pessoas com relação à postura ambiental das empresas, é a fidelidade à marca. 

 As organizações entenderam que se os seus clientes desejam que ela deva demonstrar 

a adoção de princípios de proteções ambientais no seu processo produtivo e que isto trará um 

benefício econômico, devendo fazer parte de sua estratégia de crescimento. 

 Além disso, Donaire (1999) cita que algumas outras oportunidades que não eram 

levadas em consideração, como por exemplo, a reciclagem de materiais, que tem trazido 

grande economia de recursos para a empresa; o reaproveitamento de resíduos ou a sua venda 

para outras empresas através de Bolsas de resíduos ou negociações bilaterais; a criação de 

novos processos de produção com o uso de tecnologias mais eficientes e limpas com relação 

ao meio ambiente; desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos, voltados a um 

mercado que exige cada vez mais uma postura mais adequada com relação à sociedade e ao 
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meio ambiente, o desenvolvimento de materiais com valor industrial a partir de lixos tóxicos; 

estações de tratamento e a geração de novos postos de trabalhos com o surgimento de 

profissionais voltados à questão ambiental como advogados, auditores ambientais, entre 

outros. 

 Assim grande parte das ações de gestão ambiental deve ser compatível com os ideais 

de sustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental. Isto vem se tornando o grande desafio 

para um número crescente de empresas. Donaire (1999) explica que a gestão responsável dos 

negócios deve ser um dos fundamentos que deve vir colaborar juntamente com os esforços da 

sociedade civil e dos governos para que seja viabilizado um novo modelo de desenvolvimento 

que preze a qualidade de vida das pessoas. 

 Souza e Soares (2006) ao tratarem da sustentabilidade no âmbito dos negócios, 

entendem que embora já existam medidas e processos sustentáveis pelas empresas, que de 

certa forma já é um grande avanço, explanam que ainda existe muito a ser feito, sobretudo nas 

estratégias empresarias da grande maioria empresarial, no quesito sustentabilidade e proteção 

ambiental. 

 A capacidade de influência da sociedade sobre a comunidade empresarial vem 

crescendo a cada dia e a resposta dada pelas empresas está sendo devolvida sob forma de 

como ela vem tratando o seu processo de produção e proteção ambiental, sempre focada nos 

resultados obtidos (SOUZA E SOARES, 2006). Os autores defendem a idéia de que a 

sociedade como um todo, deve desenvolver mecanismos mais eficazes para avaliar e cobrar 

uma melhor postura de proteção sócio-ambiental. A adoção de práticas ambientais, 

simplesmente por estratégias de marketing e fingir estarem promovendo o desenvolvimento 

sustentável somente com o intuito de obter mais lucro, deve ser identificado pela sociedade e 

por Órgãos Governamentais, e punidas com mais rigor. Relevantes mudanças terão que 

acontecer no comportamento das pessoas e que, irão influenciar diretamente na gestão das 

empresas para lidar com as necessidades apresentadas pela sociedade, como também é 

esperada significativa mudança no modo de agir dos governos e dos padrões de consumo das 

populações. 
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2.2.2 - A preocupação mundial com o Desenvolvimento Sustentável. 

 

  De acordo com Santos, Andreoli e Silva (2006) a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável não é tão recente. As primeiras abordagens sobre o assunto 

surgiram no Clube de Roma, organização formada em 1968 por iniciativa do empresário 

italiano, Aurélio Peccei, com a intenção de debater sobre os problemas pertinentes àquela 

década e o futuro da humanidade. A união pessoas influentes da época, como cientistas, 

pedagogos, humanistas, economistas e funcionários públicos, resultou no relatório The limits 

to growth (“Os limites do crescimento”) publicado em 1972, visava alertar que situações 

catastróficas poderiam surgir se o ritmo de desenvolvimento industrial persistisse na época. 

 A partir de então, outros relatórios como Mankind at the Turning Point, de 1974, 

também do Clube de Roma, alertava sobre as diferenças de nosso planeta, como o 

desenvolvimento humano e as desigualdades sociais. (KRÜGER, 2001). 

 Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988) em 

1983 a ex-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland  produziu um documento chamado 

Nosso Futuro Comum, sob o patrocínio da ONU, que mais tarde vira a ser rebatizado com o 

nome de Relatório de Bundtland, onde foram descritos todos os esforços que deveriam ser 

empregados nas áreas comuns das pessoas, ou seja, meio ambiente, bem estar social, sendo 

um fato marcante do conceito de desenvolvimento sustentável. 

 O relatório tinha o seguinte propósito: 

[...] propor estratégias ambientais de longo prazo para obter um desenvolvimento 
sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante; recomendar maneiras para que a 
preocupação com o meio ambiente se traduza em maior cooperação entre os países 
em desenvolvimento e entre países em estágios diferentes de desenvolvimento 
econômico e social e leve à consecução de objetivos comuns e interligados que 
considerem as inter-relações de pessoas, recursos, meio ambientes e 
desenvolvimento; considerar meios e maneiras pelos quais a comunidade 
internacional possa lidar mais eficientemente com as preocupações de cunho 
ambiental; ajudar a definir noções comuns relativas a questões ambientais de longo 
prazo e os esforços necessários para tratar com êxito os problemas da proteção e da 
melhoria do meio ambiente, uma agenda de longo prazo para ser posta em prática 
nos próximos decênios, e os objetivos a que aspira a comunidade mundial 
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 
1988). 
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2.2.5 - A Questão Ambiental no Brasil 

2.2.5.1 - O Início 

 

 No Brasil, a proteção ambiental “foi marcada pela Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992, a então chamada Rio 92, em 

comemoração aos 20° Aniversário da Conferência de Estocolmo”. (ANDRADE; 

TACHIZAWA; CARVALHO 2003, p.2).  

 O Ministério do Meio Ambiente (2008) explica que durante esta conferência proposta 

a criação de um tipo de acordo que contivesse alguns princípios que regulamentassem as 

questões ambientais aqui no Brasil, servindo como um documento oficial. Isto foi 

desencadeado pela criação de alguns acordos que surgiam pelo mundo afora e que, de certa 

maneira, fazia com que o Brasil apresentasse mundialmente seu acompanhamento a esta 

tendência, pois se trata de um país emergente de grande importância mundial.   

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2008) a complexidade deste processo 

fez com que o processo de desenvolvimento de um documento ficasse parado durante dois 

anos, sendo retomado apenas em 1994, que desta vez contou com a participação da iniciativa 

da sociedade civil e com apoio internacional do governo da Holanda. 

  Seguindo a tendência internacional, a confecção, a consulta por documentos similares, 

resultou em uma a redação apoiada em centenas de documentos internacionais, buscando 

como principais pilares os princípios éticos que se encontravam no desenvolvimento de tais 

documentos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008). 

 Segundo os autores, a Rio 92, gerou dois importantes e marcantes documentos 

relacionados à proteção ambiental e desenvolvimento sustentável: a Carta da Terra, 

posteriormente rebatizada de Declaração do Rio e a Agenda 21. Ambos os documentos  

devem servir de referências para toda população brasileira, sendo o símbolo inicial de um 

desenvolvimento de uma nova cultura: todo nosso desenvolvimento, crescimento econômico e 

social devem estabelecidos de acordo com comportamentos corretos ligado à proteção e 

preservação ambiental. 

 O ponto comum entre a Declaração do Rio e  Agenda 21 é o reconhecimento de que  

sobrevivência humana depende diretamente e exclusivamente dos recursos naturais, seja na 

alimentação, na moradia, no consumo de produtos industrializados entre outros. Uma questão 

levantada por Andrade; Tachizawa e Carvalho (2003) é saber se o homem realmente terá a 

capacidade de utilizar os recursos naturais, assegurando que a continuidade da utilização será 

transmitida para próximas gerações. 
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2.2.6 - Conceitos de Sustentabilidade 

 

 O conceito de sustentabilidade apesar de estar bem difundido, pois atualmente é um 

dos principais assuntos abordados por empresas, órgãos públicos e pessoas em geral, ainda 

apresenta conceitos amplos, que devem ser delimitados a fim de atender esta pesquisa. 

 Segundo Siche et al (2007) sustentabilidade vem do latim “sustentare” que significa 

suster, sustentar, suportar, conservar em bom estado, manter, resistir. Assim sustentável é 

tudo aquilo que é capaz de ser mantido, sustentado. 

 Faber, Jorna e Engelen (2005) afirmam que sustentabilidade é um conceito complexo e 

confuso. Segundo o autor, existem cerca de cinqüenta definições e circunstâncias de 

sustentabilidade. Ainda diz que quando se utiliza o termo sustentabilidade, a primeira 

pergunta que surge é, “sustentabilidade do quê?” O autor frisa que a palavra serve para 

designar vários aspectos.  

 Segundo Faber, Jorna e Engelen (2005), a sustentabilidade possui três aspectos: o 

artefato, a orientação e a interação. 

 O artefato diz respeito a tangibilidade dos aspectos que irão se relacionar com a 

sustentabilidade. Isto pode ser entendido como uma empresa que fabrica produtos e que estes 

devem estar buscando melhores alternativas de produção que produzam menor impacto 

possível a natureza. A análise da complexidade do impacto causado pela produção deve ser 

estudada desde a criação do produto, até o final do uso do mesmo, visando a diminuição de 

descartes que se traduzem em agressões ambientais (FABER, JORNA E ENGELEN, 2005). 

 Faber, Jorna e Engelen (2005) ainda comentam que a orientação está ligada à idéia de 

sustentabilidade, que tem uma conotação mais subjetiva, quando observada de outras 

perspectivas. Não só tudo que poupe a natureza que deve ser considerado como 

sustentabilidade e sim ter bem definido o que são ações sustentáveis das que não são. A idéia 

subjacente da palavra também deve ser interpretada como medidas que visem sustentarem 

ideais ao longo do tempo, para que não haja mudanças que retomem a degradação. Isto parece 

óbvio, mas a evolução da sociedade cria cada vez mais objetos e novos comportamentos, e 

alguns conceitos podem cair em um esquecimento, ou ainda, podem ser caracterizados como 

comportamentos sustentáveis, mas na realidade não o são. 

 Já interação, para Faber, Jorna e Engelen (2005) como a própria palavra em si diz, 

remete ao respeito à conexão do artefato e da orientação, onde a produção e utilização de 

materiais da natureza caminhem juntas, onde ambos possam mantiver infinitamente, sem a 

preocupação da perda ou destruição. 
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 Faber, Jorna e Engelen (2005) explicam que ainda não se tem consolidado os 

parâmetros do que realmente possa ser absolutamente sustentável. A aplicação de conceitos 

de sustentabilidade é um fato recente e ainda não se tem uma idéia precisa de quanto tempo se 

tem para mudar o comportamento. Existe uma variável não mensurada que é a inércia de 

todas as atividades industrial e humana, que mesmo que fossem extintas hoje, seus impactos 

perdurariam por décadas. 

  Faber, Jorna e Engelen (2005) explicam que o entendimento das pessoas com o 

artefato e a orientação, desencadeará ações permanentes e duradouras nos quesitos 

importantes para que se haja uma real interação entre as ações objetivas e subjetivas que 

definitivamente promovem o desenvolvimento sustentável. Apenas fazer apreciações aos 

meios sustentáveis não fará inferência alguma à realidade atual.  Esse tripé descrito faz com 

que a amplitude de todo o conhecimento que se vem acumulando sobre o assunto, tenha real 

função na vida das pessoas e que produza resultados sólidos e melhorem a vida daqui por 

diante (FABER, JORNA E ENGELEN, 2005). 

 Uma interessante divisão de conceitos de sustentabilidade sob óticas de perspectivas 

foi feita por Bellen (2006). Ele explica que a sustentabilidade é divida em quatro perspectivas: 

 - Sustentabilidade da perspectiva econômica: segundo a teoria econômica, esta deve 

atender a três objetivos: alocação, distribuição e escala. A alocação é quando existe uma 

disponibilização em função das preferências individuais.  A distribuição está relacionada em 

como os recursos serão distribuídos entre as pessoas. E a escala se refere ao volume físico de 

todos os materiais e energia utilizada. Quando se atinge um equilíbrio destes três objetivos, é 

possível manter recursos disponíveis sem restringir seu uso, ou mesmo não tê-lo mais 

disponível por ter sido totalmente consumido. 

  - Sustentabilidade da perspectiva social: nesta perspectiva toda a ênfase é voltada a 

presença do ser humano na Terra. Isso equivale a dizer que a preocupação maior é voltada ao 

bem estar humano, sua qualidade e os meios que são utilizados para promover todo esse 

conjunto de condições. 

  - Sustentabilidade da perspectiva ambiental: a preocupação principal desta 

perspectivas é todo o impacto causado pelas atividades humanos no meio ambiente. Esta 

perspectiva defende que o ser humano deveria se preocupar com a ampliação do potencial do 

planeta em oferecer recursos, ao mesmo tempo em que mantém sua deterioração em um nível 

mínimo. 

  - Sustentabilidade das perspectivas geográfica e cultural: a perspectiva geográfica 

pode ser definida como a obtenção uma melhor distribuição dos assentamentos humanos e de 
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todas as suas atividades econômicas, buscando uma alocação das pessoas para proteger a 

diversidade biológica. Já a perspectiva cultural engloba o conhecimento pelas pessoas de toda 

a fragilidade do meio ambiente sem esquecer os problemas sócio-econômicos. Depende da 

disseminação da cultura para alcançar os objetivos sustentáveis, pois as pessoas são os 

principais responsáveis e os principais atores atuantes no meio em que vivem e este meio é 

comum a todos. 

 Mas o conceito que veio marcar definitiva a visão de sustentabilidade e que de certa 

maneira, faz um resumo conhecido até então, e que estão relacionados ao desenvolvimento 

sustentável humano, é o de Brundtland et al (1991, p.46), “o desenvolvimento sustentável é 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. 

 A gama de conceitos de sustentabilidade é imensa. Existem outros conceitos definidos 

por diversos pesquisadores, cada um com seu foco, mas que convergem para o que deve ser 

mais importante, quando o quesito principal é a sustentabilidade do meio ambiente: a 

disseminação da idéia que a humanidade deve mudar seus comportamentos de consumo, 

produção, proteção ambiental para que se obtenha uma economia duradoura e sustentável. 

 Para um alinhamento desta pesquisa e definição do foco a que este trabalho está sendo 

conduzido é a sustentabilidade relacionada com os problemas de deterioração dos meios 

naturais e ambientais em função do desenvolvimento econômico, que está mais ligado à 

definição da perspectiva econômica que Bellen (2006) ilustrou que “a crise surge quando a 

economia, ou o sistema econômico cresce de tal maneira que a demanda sobre o meio 

ambiente ultrapassa seus limites” (BELLEN, 2006, p. 34). 

 

 

2.2.7 - Dilema dos stakeholders: desenvolvimento sustentável “versus” desempenho 

2.2.7.1 - Planejamento e controle financeiro na visão dos Stakeholders 

 

  De acordo com Sousa e Almeida (2003) existe a importância da relação entre os 

direcionadores que avaliem o relacionamento com os stakeholders e o valor da empresa para 

que os gestores possam fazer um gerenciamento dessas medidas.  A adoção de medidas que 

maximizem os resultados da empresa determina novos caminhos em direção de outros 

stakeholders, assim como seus shareholders, que de certa maneira, também buscam maneiras 

de  adicionar valor para a sociedade em que atuam.  
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 A busca por melhores resultados e desempenho tende a se equilibrar em maximização 

de resultados e expectativas de seus stakeholders. Busca. Adotar um planejamento estratégico 

que busque tornar os empreendimentos socialmente responsáveis vem sendo tão importante 

quanto a idéia de se gerar bons resultados financeiros e econômicos (SOUSA; ALMEIDA, 

2003). 

  Os autores comentam que o conflito de interesses entre shareholders e stakeholders 

acaba desencadeando nas organizações uma nova consciência de se desenvolver estratégias 

capazes de suprir às exigências de ambas as partes. As exigências dos stakeholders 

demandam em um aumento de custo, o que acaba sendo contrária dos shareholders, que por 

sua vez, querem maiores margens de rentabilidade, e, conseqüentemente a constante queda 

nos custos e despesas.  

 “Pode-se criticar a forte posição da Teoria dos Stakeholders, uma vez que a empresa 

terá a tendência de tornar-se não-gerenciável, em razão de uma hierarquia fraca por causa da 

ausência de um detentor de direitos residuais capaz de determinar as decisões” (SOUSA; 

ALMEIDA, 2003, p.148)   

 Mitchell, Agle e Wood (1997) explicam que a interpretação das necessidades e 

exigências dos stakeholders deveria ser feita com muita cautela pelos gestores da organização, 

para que muitas delas não sejam contraditórias e não venham causar um efeito contrário ao 

desejado.  

 A idéia de classificar os tipos de stakeholders em uma escala que permita à 

administração analisar suas prioridades leva a um conceito chamado de saliência, do inglês 

salience, que segundo Mitchell, Agle e Wood (1997) é o grau em que os executivos dão 

prioridades para as conflituosas demandas dos stakeholders. 

 De acordo com este conceito, é possível estabelecer um grau de importância que veio  

estabelecer uma relação mais palpável na Teoria dos Stakeholders, fazendo com que esta se 

aproximasse mais da realidade. 

 Sousa e Almeida (2003) comentam que se podem classificar os stakeholders, de 

acordo com o grau de importância: 

 - Baixo: se apenas um dos atributos fundamentais está presente, ou seja, se o poder de 

influência deste stakeholder é pequeno com relação aos demais; 

 - Moderado: se dois ou três atributos fundamentais estão presentes, elevando o grau de 

influência deste; e 

 - Alto: se os três atributos estão presentes. 
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 Ainda segundo Sousa e Almeida (2003) esta classificação pode ser uma excelente 

ferramenta para um planejamento e controle, de maneira que facilita a identificação e a 

atribuição de importância que se deve dar a determinados grupos de stakeholders. No 

planejamento estratégico de longo prazo, devem ser elaborados contratos relações entre 

organização e seus principais stakeholders. Esses contratos especificam o que a organização 

planeja entregar para cada grupo de stakeholders pela sua participação e contribuição para 

ajudar a organização a atingir seus objetivos primários. 

 Assim esse relacionamento mantém uma coesão mútua entre as partes, diminuindo 

drasticamente as incertezas sobre os resultados que serão alcançados pela empresa com 

relação às expectativas.  

 Kaplan e Norton (1997) comentam que se pode notar a criação deste vínculo 

contratual, dá força para ambas as partes, denotando o poder de influência e barganha que os 

principais stakeholders têm. Obviamente existe a necessidade de ser criar um clima de 

confiança mútua, pois sem nenhum documento que estabelece algum tipo de regra e 

compromisso assumidos pelas as partes, geraria um clima de instabilidade e desacordos. 

Qualquer desconfiança por parte dos stakeholders pode gerar uma evasão de investimento na 

empresa e causar incertezas sobre os retornos dos investimentos. 

Os stakeholders, como quaisquer investidores, avaliam os investimentos segundo 
três dimensões: 
 - Possibilidade de diversificação, o risco a que o agente está exposto em seus 
investimentos pode ser reduzido pela compra de participações societárias em outras 
empresas ou pela dependência dos resultados gerados por mais empresas; 
 - Controle sobre as decisões da empresa. Possibilidade de manipular efeitos 
sinergéticos entre as empresas em que o agente detém participação acionária ou das 
quais se beneficia dos resultados gerados; 
 - Liquidez do investimento, facilidade da capacidade de trocar as posições de 
investimentos ou de dependência dos resultados com relação aos custos de 
transação incorridos nessa situação. (SOUSA; ALMEIDA, 2003, p.148).   

 
 Sousa e Almeida (2003) comentam que a análise dos investimentos junto aos 

stakeholders passa por uma análise técnica e por uma análise política, como se a empresa 

atuasse como uma organização governamental, obedecendo alguns critérios para analisar 

essas decisões. Os autores ainda dizem que a percepção do valor agregado pelos stakeholders 

faz com que regras básicas da sociedade, como leis e os padrões éticos de cada comunidade 

sejam considerados nas decisões gerenciais, indo de encontro aos objetivos da empresa, que é 

a criação de valor do negócio.  

  Kaplan e Norton (1997) explicam que a empresa deve adotar práticas de planejamento 

e controle de monitoramento para o relacionamento da empresa com seus grupos de interesse, 

definindo quais e como serão as relações que deverão manter com os stakeholders, 
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identificando e estabelecendo quais são e quais poderiam ser os indicadores de desempenho 

que possam refletir alguma dessas ações, relacionando-os com suas respectivas receitas, 

despesas, custos e investimentos gerados, e analisar periodicamente a evolução dos 

indicadores obtidos com os planejados. 

 “O controle financeiro é exercido, tradicionalmente, em unidades organizacionais em 

que um gerente é responsável. Essa abordagem visa promover os interesses de toda 

organização e coordenar cada uma das atividades dos centros de responsabilidade” 

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 553). Os autores dizem que importância de toda integração 

de um sistema que consiga avaliar através de estudos dos meios de controles financeiros e 

econômicos inerentes a empresa e os correlacionando com o sistema tradicional financeiro, 

faz com que possa ser possível quantificar economicamente o resultado obtido do 

relacionamento com os stakeholders.  

 De acordo com Silveira, Yoshinaga Borba (2005) um dos principais desafios dos 

gestores das empresas, é fazer a integração dos interesses dos acionistas com os demais 

grupos, como funcionários, fornecedores, clientes e comunidade, que enfatiza o 

gerenciamento ativo de todo o negócio, mantendo a participação de todos envolvidos e 

interessados promovendo os diversos interesses. A participação ativa de todas as parte 

interessadas apenas trazem benefícios para as empresas, não havendo motivos para que sejam 

selecionados apenas alguns grupos. (DONALDSON E PRESTON, 1995). Os autores ainda 

reforçam a idéia de que existe uma gama muito grande de stakeholders e que classificar estes 

grupos para se fazer uma seleção de prioridades, não pode ser uma das melhores escolhas. 

Freeman e Mcvea (2000) também partilham da mesma idéia, quando exemplificam dizendo 

que a teoria dos stakeholders vem se desenvolvendo em outras linhas de pesquisa dentro da 

Administração, sendo que uma delas é justamente é o planejamento estratégico, onde todos os 

stakeholders devem integram esse planejamento. 

 

 

2.2.7.2 - A Sustentabilidade Empresarial: influências e relações com acionistas e 

stakeholders 

 

 Braun (2005) comenta que o grande desafio das empresas é administrar as 

necessidades das partes envolvidas como stakeholders e acionistas. O crescimento da 

competitividade, as exigências por parte dos acionistas, pela geração de valor da empresa, a 

pressão de stakeholders por comprometimento social e ambiental leva a novas estratégias de 
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gestão empresarial. A perpetuação da empresa dependerá da capacidade que ela terá de 

administrar tais dilemas, continuando no seu caminho de desenvolvimento competitivo.  

 Na elaboração das estratégias empresariais, os gestores devem ter plena ciência de  

que as vantagens competitivas sustentáveis devem estar intrinsecamente ligadas ao equilíbrio 

entre o talento empresarial e a mitigação de riscos que destruam valor, que podem levar ao 

sucesso ou fracasso da organização (TENÓRIO, 2004).  O autor diz que visões de mercado de 

como os aspectos sociais, ambientais e econômicos estão se movendo continuamente no 

mundo, podendo criar ou destruir valores na empresa, sendo primordial uma análise ampla 

para que ela possa manter sua imagem e sua competitividade. Não é uma tarefa fácil 

administrar todas estas variáveis respondendo positivamente a todas as necessidades das 

partes interessadas.  

 As visões de quão longe as organizações poderão ir, não estarão mais somente ligados 

à apenas ganhos financeiros e econômicos, mas também à dependência de desenvolver 

capacidades dentro das empresas que as permitam interagirem e articular o meio em que está 

inserida, de modo que corresponda aos anseios de toda a sociedade (TENÓRIO, 2004). 

Porter e Linde (1995) explicam que diante de tantas variáveis que devem ser levadas 

em consideração, existem quatro fatores básicos que induzem as empresas a adotarem práticas 

de proteção ao meio ambiente: 

1 - a política ambiental e suas regulamentações impostas pelo Estado ou governos; 

2 - as pressões estabelecidas pelos consumidores; 

3 - as pressões dos stakeholders; e a 

4 -  a pressão dos shareholders. 

A existência de políticas ambientais é um monitor que acaba impondo parâmetros e 

regulamentações para as empresas, que nem sempre são bem receptivas. Mas para isso não se 

tornar fora da realidade da empresa e de difícil aplicabilidade, algumas regulamentações 

podem ser acompanhadas de incentivos, liberação de subsídios, créditos e financiamentos e 

afins para a inovação tecnológica e compra de equipamentos que contribuam para uma 

produção mais limpa e econômica (PORTER; LINDE, 1995).  

Porter e Linde (1995) afirmam ainda que as regulamentações muitas vezes são 

necessárias para provocar uma motivação nas empresas a inovar seu sistema de produção, 

forçando as mesmas a saírem de um estado de estagnação e comodismo, incentivando-as a 

criarem idéias novas e competitivas, traçando novos rumos ao seu crescimento. 

Existem outros fatores também, que fazem com que as empresas passem adotar um 

comportamento sustentável. Isto é exemplificado por Porter e Linde (1995), que defendem a 
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idéia de que existe, por parte de consumidores de vários níveis, a cobrança de práticas de um 

sistema sustentável pelas empresas, e que isto vem crescendo e se tornando cada vez mais 

comuns. Os autores citam que o impacto causado por sistemas de comunicação em massa 

como televisão, rádio, jornais e revistas atuam de forma direta na mudança e disseminação de 

uma nova cultura. Isto acaba tornando esses consumidores mais exigentes e isto acaba 

refletindo na qualidade dos produtos das empresas (PORTER; LINDE, 2005).  

Se compararmos com países desenvolvidos, Dinda (2004) através de um estudo, 

afirma que, entre outros vários aspectos, os países mais desenvolvidos e que possuem uma 

melhor renda per capita, tem uma maior preocupação com as práticas ambientais e de 

sustentabilidade. De acordo com autor, na medida em que o nível de renda desses indivíduos 

aumenta, estes exigem uma maior consciência ambiental das empresas que fabricam os 

produtos por eles consumidos, mesmo que isto eleve o preço de tais produtos. Ao contrário, 

em países subdesenvolvidos, que não possuem este tipo de exigência e consciência, devido 

em geral, a baixa renda das pessoas. 

As pressões provenientes dos stakeholders vêm ganhadas forças como determinante 

do investimento ambiental. As empresas que ainda não desenvolveram programas de 

produção e proteções ambientais sofrem pressões de diversos grupos como populações que 

residam próximas, ou de ONG’s, entre outras (PORTER; LINDE 1995). 

 

 

2.2.7.3 - Obrigações Ambientais: A relação entre o Disclosure Ambiental e Stakeholders 

 

 De acordo com Nossa (2002) existem dois tipos de disclosure ambiental: o obrigatório 

e o voluntário. O obrigatório é representado por leis e regulamentos, e o voluntário quando a 

empresa se prontifica por livre e espontânea vontade, em assumir responsabilidades que vão 

além das leis. O autor ainda comenta que se existe um disclosure voluntário provavelmente 

este  provém de alguma estratégia que aumente o valor da empresa mo mercado. 

 O disclosure ambiental deveria ser utilizado pelas empresas como uma forma de gerir 

suas políticas de sustentabilidade. Mas segundo Dias (2007) as empresas apenas se 

concentram em publicar relatórios que respondam às pressões exercidas por vários tipos de 

stakeholders, sobre os gestores. A intenção dos stakeholders é fazer com que os gestores 

cultivem a idéia que devem demonstrar transparência nas informações sobre os impactos 

causados pela empresa na sociedade e no meio ambiente (DIAS, 2007). 
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 Nossa (2002) explica que existem algumas recomendações e padronizações para guiar 

o disclosure ambiental e embasar a elaboração de relatórios ambientais. As mais praticadas e 

conhecidas são: 

 - Public Environmental Reporting Iniciative (PERI); 

 - Coalition for Environmentally Responsibles Economics (CERES); 

 - Global Environmental Management Initiative (GEMI); 

 - Japan Federation of Economic Organizations (Keidanren); 

 - Responsible Care Programme; 

 - Business Charter for Sustainable Development (ICC); 

 - Global Report Initiative. 

 Mas o que tem influenciado as organizações a prestarem essas informações de forma 

voluntária é a premiação e o ranking de relatórios ambientais que são oferecidos por vários 

órgãos ambientais. Dias (2007) explica que o um exemplo de disclosure ambiental pode ser a 

divulgação de informações relacionadas com o que a empresa investiu em equipamentos 

antipoluição, reciclagem, políticas de conservação, redução do consumo de matéria prima, 

reaproveitamento de materiais e etc., que busquem se aproximar dos padrões internacionais 

citados anteriormente. O autor exemplifica dizendo que quando as informações de disclosure 

ambiental não são divulgadas corretamente, os stakeholders e o mercado podem ficar 

receosos e levantarem dúvidas quanto à gestão da empresa. Isto pode gerar prejuízos 

econômicos à empresa, pois se sua imagem não for bem aceita no mercado, seu valor pode 

começar a declinar, as linhas de financiamentos ficam mais restritas, suas ações desvalorizam, 

seus produtos passam a ter menor demanda. 

 Campbell; Sefcik e Soderstorn (2003) estudaram o comportamento de 60 empresas 

químicas durante o período de 1987 à 1992 e procuram entender a relação de que se a 

divulgação de informações relacionadas aos impactos ambientais refletiam no valor de 

mercado das empresas. A conclusão que os autores chegaram, foi que as divulgações de tais 

informações diminuíam as incertezas de mercado, impactando de modo positivo na imagem 

da empresa e contribuindo para usa valorização. Os autores afirmam que a divulgação do 

disclosure ambiental pode ser uma alternativa eficaz de se reduzir as incertezas do mercado, 

fazendo com que inúmeras empresas internacionais publiquem seus relatórios de desempenho 

ambiental. 

 Outro exemplo internacional foi fornecido por Tilt; Syrnes (1999) apud Calixto (2007) 

no qual o estudo teve por objetivo analisar empresas australianas do ramo de mineração, 

listadas na bolsa de valores australiana em 1994. Os autores concluíram que grande parte da 
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divulgação do disclosure ambiental destas empresas se refere à reabilitação de minas 

exploradas, em troca de benefícios fiscais oferecidos por tal procedimento. 

 Calixto (2007) comenta que divulgar voluntariamente relatórios de disclosure 

ambiental tem sido mais freqüente desde meados da década de 1990, em uma mesma época 

que surgiram os primeiros trabalhos acadêmicos brasileiros sobre o assunto. Um destes 

trabalhos foi o de Ribeiro (1992), uma dissertação de mestrado, o qual o tema era a 

Contabilidade Ambiental. Este autor escreveu em 2005, um livro chamado Contabilidade 

Ambiental, na qual ele explica que a Contabilidade apesar de não ser uma nova ciência, tem o 

objetivo econômico-financeiro, e pode mensurar os eventos que estejam relacionados com a 

proteção, preservação, e recuperação ambiental que foram executados em um determinado 

período, visando a demonstração da situação patrimonial da empresa. 

 Braga e Salotti (2008) comentam que a demanda por relatórios ambientais vem 

crescendo nos últimos anos no Brasil 

A partir da constatação da existência desse fenômeno, algumas suposições básicas 
podem ser levantadas: as empresas têm algum motivo para divulgar informações 
ambientais, isso porque essas não assumiriam os custos de produção dessa 
informação caso os benefícios provocados pela divulgação não fossem superiores 
aos referidos custos; as informações de natureza ambiental têm relevância para 
algum tipo de usuário, isso baseado no aumento do volume de informações 
divulgadas. Desse aumento, pode-se deduzir que também há um aumento na 
demanda por esse tipo de informação. (BRAGA; SALOTTI, 2008, p.3) 

  

 De acordo com os autores, foi constatado em alguns estudos que as informações 

ambientais divulgadas são sempre positivas. Essas informações tendem a ser enviesada, pois 

sempre destacam uma imagem correta da empresa com relação à sua postura ambiental, 

divulgando o mínimo possível, as informações negativas. Isso remete a um pensamento de 

que grande parte dos usuários das informações contábeis de natureza ambiental estão levando 

em consideração todas estas informações, pois contrariamente, as empresas não estariam tão 

preocupadas em divulgá-las tão minuciosamente. 

 

 

2.2.7.4 - A conexão entre Governança Corporativa e Sustentabilidade 

 

  A relação do risco do investimento está interligada diretamente ao grau de segurança 

e proteção oferecidos aos investidores e stakeholders. Uma vez que os investidores têm as 

informações mais detalhadas e de maneira mais clara, e o mais importante, seguindo normas 

internacionais de padrão, a empresa é tido como uma fonte de recursos de risco inferior com 
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relação a empresas que não adotam tais procedimentos. Como a empresa consegue uma fonte 

de recursos para financiar suas atividades a um custo menor, seu custo de capital tende a ser 

reduzido, e, portanto, a empresa é mais valorizada (SILVEIRA, 2006).  

 Alguns estudos acadêmicos sobre governança corporativa, como por exemplo: 

Okimura (2003), Silveira (2002) citam que o custo de capital tende a se reduzir com uma 

estrutura eficiente de governança, porém, tais estudos não fazem uma conexão direta com 

algumas variáveis intangíveis, como o caso de ações sustentáveis. Talvez por este motivo, 

ainda seja mais complexo explicar e separar se somente empresas que adotam políticas de 

sustentabilidade são somente aquelas que já possuem um sistema de Governança Corporativa 

bem consolidada e desenvolvida. É justamente neste pronto, que se procura entender se 

realmente existe uma conexão entre Governança Corporativa e Sustentabilidade, ou se apenas, 

as ações sustentáveis foram incorporadas às práticas de Governança Corporativa, por estarem 

em evidência mundialmente.  

 Analisando os princípios de Governança Corporativa, que são: transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2008), estes acabam 

refletindo todos os aspectos que trazem confiança para a empresa perante todos os envolvidos. 

 Mas os princípios de Governança Corporativa citados tendem a criar um sistema que 

evite que a empresa desvie seu foco, procurando sempre a maximização dos lucros e evitar o 

conflito de agência. 

 A grande questão aqui levantada é se os princípios de Governança Corporativa 

atendem somente a teoria dos shareholders importando-se apenas em fatos que tragam 

benefícios financeiros e protegendo-se de conflitos de agência, ou a empresa entende que a 

teoria dos stakeholders é um fato coadjuvante ao ambiente empresarial e por isto é necessário 

convencer esses atores de que a empresa, além de gerar riqueza, ela traz benefícios sociais e 

ambientais, de maneira onde todos os envolvidos fiquem satisfeitos com o resultado. 

 

 

2.2.7.5 - Sustentabilidade Corporativa – Uma nova Visão no Plano Empresarial do 

Brasil 

 

 De acordo com a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável - FDBS 

(2008) está surgindo um novo tipo de empresa no mundo. Os compromissos dessas novas 

empresas estão voltados às questões ambientais e sociais, e ainda inclui em seus 

planejamentos estratégicos questões que não se limitam apenas atender os anseios dos 
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acionistas, destoando assim do modelo que as tradicionais metas econômico-financeiras 

impõem.  

 Estas corporações estão cada vez mais preocupadas com uma melhor aceitação no 

mercado, não só local, mas mundial, e procuram levar em conta necessidades e preocupações 

de todos os seus públicos de interesse como clientes, empregados, comunidades, governo, 

parceiros, fornecedores, sem esquecer-se da criação de valor ao acionista no longo prazo 

(FDBS, 2008).  

 Segundo a FDBS (2008) uma de suas principais características é a transparência diante 

de seus investidores, padrões de governança elevados e a gestão de recursos humanos 

orientada pela capacitação e satisfação de seus funcionários. Analisando essas características, 

pode-se notar que não são exclusivas de empresas corretamente sustentáveis, mas sim de 

empresas que buscam melhores controles e aplicação da Governança Corporativa.   

 Mas a FBDS (2008) comenta que muita destas empresas vem sendo o foco 

constantemente de múltiplas análises de investidores em países europeus e Estados Unidos, 

justamente pelo seu bom desempenho. Esses investidores procuram avaliar em suas análises, 

os índices e relatórios de sustentabilidade (disclosures ambientais), além de outros 

indicadores, que normalmente são baseados em indicadores normalmente apresentados pelas 

Bolas de Nova York e Londres.  

 A importância dada a estas empresas no exterior vem estimulando o mercado 

brasileiro a desenvolver novas formas de parceria, para que se possa criar e manter uma 

maneira de estimular a prática de atitudes sustentáveis nas organizações. “A responsabilidade 

social corporativa é um projeto de estratégia, gestão corporativa e postura perante a sociedade, 

que deve fazer parte permanente de todo o plano empresarial, visando consolidar uma cultura 

sólida e duradoura de desenvolvimento sustentável” (FDBS, 2008). 

 De acordo com acompanhamentos da FBDS (2008) a adoção de disclosures 

ambientais faz parte da rotina de países como Japão e da América do Norte e Europa, 

servindo de exemplo para o mundo e influenciando outros países. Isto faz com que o mercado 

se nivele cada vez mais, se tornando mais comum e relevante em mercados emergentes como 

do próprio Brasil. Isto fica evidente quando a própria FBDS (2008) afirma que o Brasil vem 

apresentando crescimento no número de apresentações de seus relatórios de sustentabilidade 

publicados anualmente. 

 Assim como internacionalmente onde cada país possui uma organização responsável 

por encabeçar pesquisas sobre a emissão de relatórios de sustentabilidade, aqui no Brasil, 

quem desenvolve este papel é a FBDS (2008), que é uma iniciativa de análise sobre todos os 
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relatórios de sustentabilidade das empresas brasileiras, chamado de Brazil’s Leading Reports, 

avaliando a qualidade destes  relatórios de acordo com as melhores práticas internacionais. 

 Esta iniciativa desenvolvida em conjunto com a consultoria SustainAbility, que é 

reconhecida mundialmente pela sua imparcialidade e qualidade na avaliação de desempenhos 

sustentáveis. 

 Isto faz com que o ganho proporcionado com a qualidade do padrão internacional vem 

colocar o mercado brasileiro dentro de uma tendência mundial que vem se tornando uma 

rotina comum para as empresas. Esta equiparação mundial tende a igualar-se tanto em 

qualidade como em obrigatoriedade de conhecidos relatórios obrigatórios, como os fornecidos 

a CVM - Comissão de Valores Mobiliários, BOVESPA, entre outros (FBDS, 2008). 

 Existem quatro conjuntos de motivadores para a sustentabilidade global (HART; 

MILSTEIN, 2003, p. 68). Segundo Hart e Milstein (2003) o primeiro conjunto está 

relacionado justamente com o crescente processo de industrialização e suas conseqüências: 

consumo de matérias-primas, poluição e geração de resíduos. Com o crescimento da 

industrialização, os benefícios econômicos proporcionados foram imensos, mas 

contrariamente os prejuízos ambientais também. Por isto, desenvolver processos que 

aperfeiçoem a eficiência de recursos e a prevenção de poluição, é crucial para o 

desenvolvimento sustentável. O segundo, de acordo com os autores, onde o conjunto está 

relacionando com o aumento da relação dos stakeholders da sociedade civil. As crescentes 

atuações de organizações não governamentais, devida a perda do poder dos governos, vêm 

assumindo o papel de monitores e determinadores de padrões sociais e ambientais. A quebra 

de barreiras de comunicação, que surgiu após o forte desenvolvimento da Internet, 

possibilitou um aumento nunca imaginado na integração desses grupos, fato que nunca seria 

imaginado a dez anos atrás. Isso fez com que o desenvolvimento sustentável superasse muitos 

limites, desafiando as empresas a se apresentarem de uma maneira mais transparente e 

responsável ao mercado, tendo os stakeholders como verdadeiros monitores dos princípios 

adotados. O terceiro conjunto motivador citado por Hart e Milstein (2003) é usar a tecnologia 

em prol de eliminar muitos processos produtivos obsoletos que utilizam energia e matérias-

primas de forma intensiva, eliminando assim os resíduos e poluição resultantes destes. O 

quarto e último fator citado pelos autores, deste conjunto motivacional, estão relacionados 

com o desenfreado crescimento da população e a grande distância que separa entre pobres e 

ricos. “Enquanto havia levado milhares de anos para a população humana alcançar a marca de 

um bilhão, esse número saltou para 6 bilhões em apenas duas gerações” (HART; MILSTEIN, 

2003, p.69).  O autor comenta que com o crescimento desenfreado da população, a 
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desigualdade social tende a acompanhar este crescimento no mesmo passo, contribuindo para 

uma falência. Para promover uma estagnação e equilibrar esta situação são necessárias várias 

ações que contribuam para um desenvolvimento social e a criação de riqueza em grandes 

escalas, obviamente não podendo ser da maneira predatória que está ocorrendo, caso 

realmente ser queira evitar uma catástrofe ecológica. O conceito de sustentabilidade deve 

extrapolar as barreiras mundiais, pois além de ser complexo e multidimensional, jamais 

poderá ser equacionado por meio de uma única organização, único governo ou entidade. 

 

 

2.3 - OS INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS NO MUNDO 

 

2.3.1 - O Surgimento dos Investimentos Socialmente Responsáveis 

 

 Segundo o GVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade, da Fundação Getúlio 

Vargas (2008) os investimentos socialmente responsáveis surgiram timidamente no início 

na década de 60, época em que a economia começou a dar seus primeiros passos na análise do 

o uso do poder fiduciário e a forma na qual estavam sendo alocados os capitais em prol dos 

valores e ideais éticos dos investidores daquela época.  Alguns conceitos de responsabilidade 

social começam a surgir na década de 60 e a prestação em função de desacordos nas 

discussões do Apartheid na África , da Guerra do Vietnã, entre outros.  Esse movimento foi 

timidamente surgindo com pequenos fundos de investimentos ligados a algumas organizações 

que possuíam cunho religioso, fato que deu início ao que se conhece hoje como ISR - 

Investimentos Socialmente Responsáveis, ou internacionalmente falando, SRI - Socially 

Responsible Investments (GVces, 2008). 

 O GVces (2008) explica que nos anos 70 esses fundos passaram a levar em 

consideração questões trabalhistas e alguns os protestos anti-nucleares. Já nas décadas 

seguintes de 1980 e 1990 as iniciativas com fundo galgado na temática ambiental foram 

compondo as questões incorporadas aos fundos SRI, já que estes tinham o compromisso com 

a proteção de atividades que atuassem de forma positiva quando o quesito era 

responsabilidade social. Associando este fato aos crescentes movimentos ambientalistas, 

descobertas científicas, e por vários acidentes ambientais ocorridos em diversas partes do 

mundo, como os de Bhopal na Índia, Chernobyl na antiga União Soviética e da Exxon Valdez 

no Mar do Norte (GVces, 2008).  
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Posteriormente, o aumento de desastres ecológicos, mudanças no clima, destruição de 

ecossistemas e da biodiversidade, inversões repentinas de climas, fez com que o mundo 

passasse a voltar sua atenção para o meio ambiente. Junto com isso, o crescimento acelerado 

das tecnologias de informações, fez com que as notícias chegassem a todos os cantos do 

mundo em tempo real. E obviamente, todo o mercado de ações não conseguir ficar avesso a 

esses efeitos (GVces, 2008).  

 Mais tarde, já na década de 90, O GVces (2008) explica que começaram a surgir 

alguns movimentos organizados pela sociedade civil que buscava métodos mais eficientes 

para cobrar a  postura e responsabilidade de empresas sobre uso e aplicação dos recursos 

financeiros. Surgiram campanhas encabeçadas pela Rain Forest Alliance, que é uma 

organização não governamental internacional, sem fins lucrativos, que faz parte da  RAS - 

Rede de Agricultura Sustentável; já outros  movimentos clamavam aos correntistas a 

questionarem seus bancos sobre como eram feitas as aplicações dos recursos e incentivava os 

clientes a fecharem sua conta bancária ou ainda,  cancelar o cartão de crédito como forma de 

protesto à gestão adotada pelos bancos, entre outros tipos de protestos (GVces, 2008). 

 Essa forte movimentação das organizações promoveu mudanças no mercado mundial 

e em resposta a isto nasce em 1999, o índice Dow Jones Sustainability Index, “que foi o 

primeiro índice global que monitorava do desempenho financeiro das principais empresas 

mundiais que adotavam princípios de sustentabilidade” (GVces, 2008).  

 O GVces (2008) explica que iniciativas como estas vêm ganhados mais e mais adeptos 

principalmente nos mercados financeiros mais desenvolvidos, como o caso do americano e 

europeu. O resultado tem sido um aumento gradativo e constante em todo o mercado de 

fundos SRI.  

 Segundo o SIF - Social Investment Fórum (2008) ao final do ano de 2005, o 

crescimento dos fundos que possuíam algum tipo de ligação com a responsabilidade social ou 

ambiental, representou um crescimento de 11% em relação aos fundos convencionais. 

 

 

2.3.2 - Principais Índices de Sustentabilidade no mundo. 

 

 De acordo com Finch (2005) e Dias (2007) os principais índices de sustentabilidade no 

mundo e suas características são: 
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- Arese Sustainable Performance Indices - (ASPI):  foi lançado em julho de 2001 e avalia o 

desempenho financeiro das empresas líderes de sustentabilidade em toda a Europa. Este 

índice possui quatro critérios principais: 

 1) perspectiva do triple bottom line; 

 2) abordagem ao meio ambiente; 

 3) a gestão de riscos; e 

 4) foco nos stakeholders 

 

 

- Dow Jones Sustainability Index (DJSI): lançado em setembro de 1999, o índice Dow Jones 

de Sustentabilidade foi o primeiro índice global de monitoramento do desempenho financeiro 

das companhias conduzidas com princípios de sustentabilidade no mundo. O DJSI é 

construído de acordo com um critério que inclui os seis seguintes elementos: 

1) estratégia da empresas com fatores de sustentabilidade; 

 

2) desempenho financeiro; 

 

3) relacionamento com os cliente e qualidade do produto; 

 

4) governança corporativa e stakeholder; 

 

5) relações sociais;  

 

6) estratégias de sustentabilidade. 

 

 

- FTSE4GOOD: lançado em julho de 2001, este índice mede o desempenho das empresas 

socialmente responsáveis ao redor do mundo. Os critérios de seleção cobrem, entre outros, a 

relação com os stakeholders e a aderência aos princípios dos direitos humanos. Foi lançado 

através de joint venture, entre o jornal Financial Times e a Bolsa de Valores de Londres, o 

grupo FTSE, é uma companhia independente que gerencia índices e dados de mercado. 
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- Calavert Social Index: lançado em abril de 2000, mede o desempenho das empresas 

socialmente responsáveis das 1000 maiores norte-americanas listadas nas NYSE e Nasdaq. Os 

critérios avaliados pelo índice compreendem tópicos relacionados ao meio ambiente, local de 

trabalho dos funcionários, impacto dos produtos em relação à segurança dos usuários, 

relações da empresa com a comunidade e direitos humanos. 

 

- Domini Social Index: sendo lançado em 1990, é o índice se sustentabilidade mais antigo 

dos EUA, este índice tem ênfase maior nos aspectos re responsabilidade social, no 

envolvimento da empresa com a comunidade local e, exclui empresas com receitas 

provenientes das vendas de bebidas alcoólicas, armamentos e jogos. 

 

 

- E. Capital Partners Ethical Index: lançado em janeiro de 2000, é um índice global que 

combina as tradicionais abordagens financeiras com critérios sociais e ambientais. Os 

princípios gerais deste índice penalizam empresas que operam em setores que impactam na 

dignidade humana, como armamentos, jogos de azar, bebidas alcoólicas, pornografia, etc. 

 

 

- Ethibel Sustainability Index: teve seu início em junho de 2002 e é um índice global com 

foco, principalmente, no desenvolvimento sustentável e relações com os stakeholders. As 

empresas participantes são avaliadas nos quesitos de políticas sociais, ambientais e éticas. 

 

 

- Humanix Ethical Index: foi lançado em janeiro de 2001, tendo como sua particularidade 

um foco  de atuar com empresas que tem atuação fortemente voltada  com respeito aos 

direitos humanos. Só podem fazer parte empresas que tenham, no mínimo, 97% de sua 

produção, que não esteja relacionada com armas e bebidas alcoólicas. 

 

 

- Jantzi Social Index: iniciado em janeiro de 2000,  e possui como característica principal a 

busca por empresas canadenses que tem forte conjunto de critérios sociais e ambientais, e a 

exclusão de empresas que tem participação na produção de energia nuclear, tabaco e 

armamentos. Também são excluídas empresas que não mantenham boas relações com as 
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comunidades aborígines e que tenham históricos relacionados a fraudes e relações 

inadequadas com os empregados. 

 O quadro seguinte apresenta resumidamente, o ano de criação, abrangência e pontos 

para o ingresso das empresas: 

 

 

 

Quadro 2 – Principais Índices de Sustentabilidade no Mundo  
 Índice   Lançamento Abrangência       Principais Critérios de Inclusão 
 ARESE        2001       Europa - Gerenciamento de Recursos Humanos 
       - Gerenciamento Ambiental 
       - Clientes e Fornecedores 
       - Critérios dos Acionistas 
       - Sociais 
     DOW JONES        1999        Global - Estratégia 
SUSTANABILITY     - Clientes e Produtos 
        INDEX     - Governança e Stakeholders  
       - Recursos Humanos 
       - Processos Produtivos 
    FTSE4GOOD         2001        Global - Critérios de Sustentabilidade Ambiental 
       - Relação com Stakeholder 
 CALVERT         2000           USA -  Impacto do Produto Ambiente 
       -  Local de Trabalho 
       -  Relações com a Comunidade  
       - Operações Internacionais e Direitos  
          Humanos 
 DOMINI         1990                USA - Social e Ambiental  
  SOCIAL     -Exclui companhias de bebidas  
 INDEX        alcoólicas, Consumo Não-Cíclicos, 

  jogos,energia nuclear 
         e armamentos 
     E. CAPITAL          2000        Global  - Financeiros Sociais e Ambientais  
    PARTNERS     - Exclui companhias de armamentos  

ETHICAL        nuclear, bebidas alcoólicas, Consumo  
   INDEX        Não-Cíclico,     

              jogos e pornografia  
 HUMANIX         2001       Global  - Respeito aos Direitos Humanos  
  ETHICAL     - Exclui companhias de armamentos e  

INDEX         bebidas alcoólicas 
              

 JANTIZI         2000       Canadá  - Sociais e Ambientais 
   SOCIAL     - Exclui companhias de energia nuclear, 
    INDEX            armamentos, tabaco  
       - Exclusão de empresas com baixo nível 
          de relações com comunidades aborígines 
          e empregados, e com baixo desempenho 
          ambiental  
Fonte: Dias, 2007, p.65. 
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 A exibição dos índices de sustentabilidade mais conhecidos mundialmente, serve para 

explanar quanto o assunto Sustentabilidade já está incorporado no mercado financeiro. 

Pode-se notar que a maioria dos índices tem extensão global, indicando a tendência 

mundial de existirem investidores que não buscam somente o desempenho em si, mas 

também verificar como as empresas estão se comportando no quesito meio ambiente e 

relações sociais. 

 

 

2.4 - OS INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS NO BRASIL 

2.4.1 - O Surgimento dos Investimentos Socialmente Responsáveis no Brasil 

  

De acordo com Sousa (2006) os Investimentos Socialmente Responsáveis tiveram seu 

primeiro representante brasileiro em janeiro de 2001, onde o Unibanco ofertou um serviço 

pioneiro de pesquisa para fundos verdes. Este serviço buscava oferecer informações 

importantes sobre a postura social e ambiental de algumas empresas que possuíam fundos 

socialmente responsáveis fora do país, mas que estavam listadas na BOVESPA. 

 No final de 2001, o Banco Real ABN Amro lançou os Fundos Ethical FIA, sendo o 

marco pioneiro de um fundo de ações com as características dos SRI (Socially Responsible 

Investments) em países emergentes, mas com as características do mercado de ações 

brasileiro. Seguido pelo banco Itaú, que em 2004 lançou o fundo Itaú Excelência Social, que 

se propunha buscar empresas com empenho na responsabilidade social corporativa, para 

formar sua carteira (SOUSA, 2006). 

 De acordo com a explanação da BOVESPA (2008) o mercado foi sinalizando de 

forma mais evidente que necessitava de um ambiente que proporcionasse maior segurança e 

confiabilidade nas informações das empresas. Assim o aprimoramento das práticas de 

Governança Corporativa, culminou em um novo segmento, o então chamado Novo Mercado, 

onde as empresas listadas nele têm o comprometimento voluntário em adotar práticas de 

governança adicionais ao exigido por lei. 

 Assim, as práticas de sustentabilidade passaram então, a compor voluntariamente os 

relatórios apresentados pelas empresas que ingressaram no Novo Mercado, desencadeando 

um novo conceito de boas práticas de governança, que impulsionou o lançamento do ISE - 

Índice de Sustentabilidade Empresarial, em 30 de Novembro de 2005 (BOVESPA, 2008). 
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2.4.2 - Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE 

 

 Segunda a BOVESPA (2008) a busca por investimentos socialmente responsáveis, 

iniciou-se há alguns anos como uma tendência dos investidores, a busca por empresas que 

adotem práticas de sustentabilidade e responsabilidade social para aplicar seus recursos.  

 A intenção destes investidores é aplicar em empresas que apresentam uma melhor 

imagem perante a sociedade e com isto eles consideram que estas empresas têm uma melhor 

capacidade de gerar um maior valor para o acionista no longo prazo.  

 O GVces, (2008) explica que o ISE busca agrupar em uma carteira, um conjunto de 

empresas que adotem espontaneamente, políticas de desenvolvimento social e ambiental 

superiores a outras empresas e que além disse, sejam agentes disseminadores de tais práticas e 

valores no mercado brasileiro. 

 A BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo, contou com a aliança do GVces - 

Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, que foi a entidade 

responsável pela construção de toda a estrutura do índice, partindo da confecção de um 

questionário para a seleção das empresas que irão compor a carteira do Índice, até a 

responsabilidade de monitorar e classificar as instituições participantes anualmente 

(BOVESPA, 2008).  

 De acordo com o GVces (2008) esta iniciativa foi pioneira na América Latina, e vem 

demonstrando que o mercado acionário brasileiro está em constante evolução e apresenta 

maturidade, aproximando-se cada vez mais das tendências mundiais de adoção e valorização 

da sustentabilidade e responsabilidade social, criando e modernizando o ambiente de 

investimento, promovendo assim, a consciência de responsabilidade ética das corporações. 

 O GVces (2008) explica que o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial é uma 

ferramenta extremamente importante para demonstrar e ampliar o entendimento sobre as 

empresas que tem um maior e melhor comprometimento com as práticas de desenvolvimento 

sustentável e social, diferenciando-as em termos de qualidade, compromisso, transparência, 

desempenho, responsabilidade e outros fatores que são relevantes para os investidores que 

buscam investimentos em empresas com boas práticas sociais e ambientais. 
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2.4.3 - Critérios de seleção para ingresso no ISE 

 

 Para avaliar o desempenho das empresas com aspectos de sustentabilidade 

(BOVESPA, 2008) foi contratado o GVces - Centro de Estudos de Sustentabilidade da 

Fundação Getúlio Vargas que desenvolveu um questionário, que visa aferir o desempenho das 

150 empresas com ações mais negociadas da BOVESPA, partindo do conceito do “ TBL - 

Triple Bottom Line”. No questionário do ISE, a esses princípios de TBL foram acrescidos 

mais alguns grupos de indicadores como: 

 - posição da empresa quanto aos acordos globais; 

 - publicação de balanços sociais; 

 - políticas sociais e ambientais; 

 - governança corporativa; 

 - responsabilidade da empresa sobre seu produto; 

 - grau de comunicação com os stakeholders; 

 - cumprimento das obrigações legais; 

 - responsabilidade social. 

 A BOVESPA (2008) explica que este questionário possui somente questões objetivas 

e é facultativo uma vez que se espera que a empresa aja pela sua própria vontade, 

demonstrando o interesse de manter um comprometimento com as questões socais e de 

sustentabilidade. As empresas que remetem os questionários respondidos são analisadas 

através de método chamado “análise de clusters”, onde é possível identificar e agrupar os 

grupos de empresas com desempenhos similares e grupos com melhor desempenho geral. 

“Respeitando um limite máximo de 40 empresas, as forem selecionadas com o melhor 

desempenho geral, irão compor a carteira final do ISE” (GVces, 2008). 

 “O questionário é passível de aprimoramentos e as empresas são avaliadas 

anualmente, para que se possa manter um padrão de qualidade de acordo com a demanda 

mundial”. (GVces, 2008) 

 

2.4.4 - Metodologia do ISE 

 

 De acordo com o GVces(2008) são selecionadas 40 empresas dentre as 150 mais 

negociadas na BOVESPA em termos de liquidez, e são ponderadas na carteira pelo valor de 

mercado das ações disponíveis à negociação. 
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 As empresas que irão compor o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial, serão 

aquelas que estão mais bem preparadas em termos de responsabilidade social e 

sustentabilidade de acordo com critérios de seleção e classificação referendados pelo 

Conselho Deliberativo do Índice de Sustentabilidade Empresarial (GVces, 2008). 

 

2.4.5 - Critério de Inclusão 

 

 De acordo com os critérios emitidos pela BOVESPA (2008) farão parte da carteira do 

ISE as ações que possuírem as seguintes características: 

 1 - Estar entre uma das 150 ações mais negociáveis durante os últimos 12 meses 

anteriores ao início do processo de reavaliação; 

 2 - Ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões ocorridos nos últimos 12 

meses anteriores ao início do processo de reavaliação; 

 3 - Atender a todos os critérios de sustentabilidade referendados pelo Conselho do 

ISE. 

 

2.4.6 - Critérios de Exclusão 

 

 A ação será excluída da carteira do ISE, quando (GVces, 2008): 

 1 - Deixar de atender a qualquer um dos critérios de inclusão; 

 2 - A empresa emissora entrar em regime de recuperação judicial ou falência, as ações 

de sua emissão serão excluídas da carteira do índice.  

 3 - Ocorrer algum acontecimento que altere significativamente seus níveis de 

sustentabilidade e responsabilidade social 

 4 – Ocorrer suspensão da ação por mais de 50 dias, ou em casos de ausência 

perspectivas de reabertura dos negócios. 

 

2.4.7 - Critérios de divulgação 

 

 Segundo a GVces (2008) a carteira final do ISE é limitada a 40 empresas que 

estiverem entre as que possuem as melhores e diferenciadas práticas de governança 

corporativa e responsabilidade sócio-ambiental. A divulgação da carteira é feita pela 

BOVESPA publicamente, uma vez ao ano, sendo que desde o início que foi em Novembro de 

2005, até Novembro de 2008, as divulgações sempre foram realizadas no dia 30 de novembro 
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de cada ano. Um aspecto importante e que a BOVESPA procura frisar, é que as empresas 

participantes do processo seletivo, não têm acesso à lista antes da divulgação pública. 

 

2.4.8 - Critérios de ponderação 

 

 O ISE deverá medir o retorno de uma carteira teórica composta por ações das 

empresas selecionadas e que atenderem aos critérios discriminados anteriormente, ponderados 

pelo respectivo valor de mercado de suas ações disponíveis para negociação (‘free float’), ou 

seja, nenhuma ação de propriedade do controlador poderá participar do índice. A participação 

de uma empresa no ISE não poderá exceder a 25% do total de sua carteira. Caso isso ocorra, 

deverão ser efetuados ajustes para adequar o peso da participação da empresa a esse limite. 

Um detalhe importante é que o peso de cada ação no índice poderá alterar-se ao longo de toda 

a vigência da carteira seja em função de ganhos de capital ou distribuição de proventos 

(BOVESPA, 2008). 

 

2.4.9 - O questionário do ISE e suas seis dimensões 

 

 De acordo com a BOVESPA (2008) o questionário do ISE é revisado anualmente e 

desde sua criação, foi dividido em seções, denominadas dimensões. Assim, o ISE possui seis 

dimensões que seguem: 

 

1 – Dimensão Geral 

 A dimensão geral visa avaliar se a empresa adota compromissos fundamentais 

voluntariamente com o desenvolvimento sustentável que seja identificado por meio 

documental como seu compromisso fundamental, compromissos voluntários, consistência dos 

compromissos; transparência das informações, conduta e combate à corrupção. Esses critérios 

observados devem estar alinhados com as diretrizes da empresa e com a estratégia de 

governança corporativa, levando em consideração as divulgações dessas informações, 

normalmente validadas por terceiros. 

 

2 – Dimensão Natureza do Produto 

 Nesta dimensão são avaliados itens como impactos pessoais do uso do produto como o 

risco para o consumidor ou terceiros; impactos difusos do uso do produto, como riscos 
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gerados em uma coletividade; cumprimento legal, como informações aos consumidores; e se a 

empresa vem sofrendo sanções judiciais ou administrativas. 

 

3 – Dimensão Governança Corporativa 

 A dimensão Governança Corporativa busca avaliar alguns fatores relacionados ao 

acionista, como critérios de propriedade e a proteção ao acionista; a transparência na 

divulgação das informações e ao cumprimento legal; prestação de  informações sobre o 

conselho de administração como estrutura e seu funcionamento e normas; transparência e 

qualidade da gestão; critérios de auditoria e fiscalização e avaliação da prestação de contas; 

averiguação da conduta e o conflito de interesses na empresa. 

 

4 – Dimensão Econômico-Financeira 

 Esta dimensão procura avaliar a política da empresa como o planejamento estratégico; 

a gestão de riscos e oportunidades ambientais; o controle dos ativos intangíveis; avaliação da 

gestão do desempenho e o cumprimento das obrigações legais e apresentação de resultados. 

 

5 – Dimensão Ambiental 

 Conforme o questionário, nesta dimensão são avaliados os itens ligados à política da 

empresa, como seus compromissos; a abrangência e divulgação, a gestão, planejamento, 

gerenciamento e monitoramento, sistema de gestão e comunicação com partes interessadas da 

responsabilidade ambiental; o compromisso global da empresa com as mudanças climáticas e 

biodiversidade; o consumo de recursos ambientais; indicadores de emissão de resíduos, 

seguro ambiental e observação do cumprimento legal da área de preservação permanente 

como reservas ecológicas legais, passivos ambientais com seus requisitos e procedimentos 

administrativos e jurídicos. 

 Nesta dimensão existe uma variação do questionário, voltado para Instituições 

Financeiras, devido à suas características específicas do ramo financeiro. 

 

6 – Dimensão Social 

 Na dimensão social são avaliadas as políticas de compromisso com os princípios  e 

direitos fundamentais nas relações de trabalho; avaliação da participação da empresa em 

políticas públicas; proteção das informações obtidas de terceiros como clientes, fornecedores  

e outras partes envolvidas com a empresa; avaliação da gestão das relações do trabalho; 

relacionamento com a comunidade, fornecedores, clientes e comunidade; prestar informações 
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sobre a diversidade de seu quadro funcional assim como o tratamento igualitário para todos os 

trabalhadores e colaboradores; avaliação da quantidade de trabalhadores terceirizados 

envolvidos nos processos da empresa; cumprimento dos acordos efetuados com os 

trabalhadores e colaboradores; controle de intervenções de clientes, consumidores e 

comunidade, em relação a reclamações, sanções movidas em função de violação de normas de 

defesa do consumidor. 

 

 

2.4.9.1 – O IBOVESPA 

 

 O IBOVESPA é o índice mais conhecido e o mais importante no mercado brasileiro, 

indicando o desempenho médio de todas as cotações do mercado. Segundo a BOVESPA 

(2009), este índice retrata o comportamento de todos os papéis mais negociados na Bolsa de 

Valores de São Paulo, se mantendo íntegro desde sua criação, que foi em 1968, no qual não 

sofreu nenhum tipo de modificação em sua metodologia. A simplicidade em sua metodologia 

faz com que ele seja o índice mais confiável e conhecido do mercado brasileiro, onde sua 

composição procura estar o mais próximo possível da configuração real das negociações à 

vista (BOVESPA, 2009). 

 

2.4.9.1.1 - Critérios de Inclusão 

 

Para ingressar na carteira teórica do IBOVESPA, as ações das empresas devem seguir 

alguns parâmetros de acordo com a BOVESPA (2009): 

 - nos 12 meses anteriores à formação da carteira possuir índices de negociabilidade que 

somados atinjam 80% do valor acumulado de todos os índices individuais; 

 - ter participação em volume superior a 0,1% do total; 

 - ter sido negociada mais que 80% do total de pregões do período. 

 

2.4.9.1.2 -Critérios de Exclusão 

 

A ação poderá deixar o índice quando não conseguir atender a pelo menos dois dos 

critérios de inclusão. 

Se a empresa estiver sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação 

especial ou estar suspensa das negociações de suas ações não integrarão o IBOVESPA.  
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2.4.9.1.3 - Vigência da Carteira 

 

De acordo com a BOVESPA, para garantir a representatividade do índice, sua carteira 

é reavaliada quadrimestre, vigorando entre os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e 

setembro a dezembro. 

. Nestas reavaliações, são identificadas e analisadas as alterações na participação 

relativa de cada ação no índice, no qual leva a BOVESPA a decidir sobre sua permanência ou 

exclusão, e ainda, sobre a inclusão de novos papéis.  

 

 

2.5 - O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A VANTAGEM COMPETITIVA 

2.5.1 - Relação entre Sustentabilidade Ambiental e Desempenho Financeiro 

 

 Segundo Rezende (2006) houve um crescimento da cobrança por parte de clientes, 

empregados, fornecedores, comunidades, governos e alguns acionistas, para que as empresas 

investissem mais em atividades sustentáveis e de responsabilidade social. As respostas são 

contraditórias: algumas empresas investem cada vez mais e outras afirmam que tais 

investimentos são inconsistentes e não se alinham com os esforços de maximização de lucros 

dos acionistas. 

 Rezende (2006) ainda explana que de acordo com a teoria dos stakeholders, a relação 

entre a adoção de uma postura ecologicamente e socialmente correta deveria refletir em um 

melhor desempenho financeiro, pois quanto maior a responsabilidade da empresa melhor 

seriam seus resultados, demonstrando uma administração eficiente. Mas a teoria dos 

shareholders vem se opor e revela uma relação negativa entre boas práticas sustentáveis e 

resultado financeiro, pois parte dos lucros que aumentariam o valor da empresa, são 

empregados segundo os gestores, em despesas ambientais e sociais (REZENDE, 2006). 

 Borba (2005) comenta que entre 1970 e 1980, quando diversos estudos empíricos 

começaram a serem elaborados, obteve várias definições conceituais sobre o qual seria a 

relação entre o desempenho financeiro e a adoção de práticas de responsabilidade ambiental e 

social. O autor comenta ainda que devido à grande complexidade do tema aliado a diversas 

imprecisões conceituais que acabam acarretando a elaboração de diversos estudos 

contraditórios e frágeis, mas por outro lado, existe a necessidade destas pesquisas e que isso 

deve acontecer com sucessivos erros até se chegar a um modelo mais coerente. 
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 Segundo Borba (2005) que em sua pesquisa procurou avaliar se as utilizações de 

indicadores financeiros de mercado proporcionam resultados mais consistentes ou não do que 

quando se utiliza indicador de desempenho contábil que o levou a seguinte conclusão: 

 
 
 
No caso da utilização de indicadores financeiros de mercado, a relação significante 
encontrada entre as variáveis foi contraditória, ora positiva, ora negativa. Desse 
modo, conclui-se que existem consideráveis diferenças quanto ao resultado 
alcançado quando se utiliza indicadores de desempenho financeiros/contábeis ou de 
mercado no modelo estatístico, revelando ser esta escolha crucial para o 
direcionamento da pesquisa. Corroborando com outras pesquisas realizadas acerca 
do tema, entende-se que as variáveis de desempenho financeiro contábeis seriam 
mais indicadas para este tipo de pesquisa, uma vez que apresentaram resultados 
mais coerentes entre si do que as variáveis de desempenho financeiro de mercado. 
(BORBA, 2005, p. 112). 

 

 Rezende (2006) verificou que não existe um consenso sobre o tema, pois nos estudos 

elaborados existem evidências tanto positivas, como negativas. Segundo a autora, os motivos 

de tais contradições foram as diferenças conceituais, de operacionalização e metodologia 

empregadas nas definições de desempenho social e financeira. 

 Pesquisas mais recentes passaram a utilizarem ferramentas estatísticas com mais 

intensidade, buscando validar se existe uma relação associada entre desempenho financeiro e 

Responsabilidade sócio-ambiental. 

 Entre alguns estudos quantitativos, os que mais se destacaram foram: Simpson e 

Kothers (2002) que descobriram que existe uma relação positiva entre desempenhos, por meio 

de testes de diferenças de media e regressões; já Moore (2001) descobriu que há uma relação 

negativa, por meio de algumas hipóteses, como, impacto social, recursos disponíveis, 

oportunismo gerencial, sinergia positiva e sinergia negativa. 

 Uma interessante descrição foi feita por Bansal e Clelland (2004) no qual esses autores 

descrevem que existem riscos não-sistêmicos que podem refletir nos preços das ações das 

empresas. Esses riscos são eventos específicos de cada empresa, como uma greve, 

derramamento de produtos químicos na natureza, problemas em produtos fabricados pela 

empresa, entre outros, que podem influenciar os investidores na percepção futura de obtenção 

de caixa. Assim os investidores reagem negativamente, colocando à venda as ações da 

empresa, influenciando no seu preço. Esta porção de risco que não varia em decorrência de 

eventos macroeconômicos, como aumento da taxa de juros ou câmbio, mas sim de fatos 

específicos ligados diretamente à empresa. O autor ainda explica que a maior preocupação 

dos gestores são exatamente estes riscos não sistemáticos, pois a grande parte dos investidores 



74 

 

diversifica seu investimento, buscando sempre ter uma carteira de baixo risco. Ao menor sinal 

de mudança no comportamento da empresa, esta é a primeira e ser retirada da carteira. O 

autor complementa ainda que o risco não sistemático representa 80% do risco total ao qual 

uma empresa está exposta. Se a empresa mantém uma imagem negativa no mercado, a ponto 

de prejudicar sua manutenção de fluxo de caixa, isto pode comprometer a capacidade da 

empresa de manter suas atividades em dia e levá-las ao fracasso. 

 Bansal e Clelland (2004) afirmam que os custos para prever riscos ambientais são 

muitas vezes imprevisíveis e por este motivo não é possível incluí-los nos fluxos futuros de 

caixa da empresa. A partir do momento que a empresa passa a ter uma mensuração próxima 

da realidade dos custos empregados em responsabilidade social e ações de proteção ao meio 

ambiente, demonstra seu domínio em prever riscos não sistemáticos e o mercado encara isto 

de forma positiva.  

 A grande questão aqui é avaliar se os custos empregados em questões ambientais e 

sociais ainda são inferiores se comparados a uma situação na qual a empresa optasse por não 

fazer tais investimentos. Enfrentar as sanções das legislações e as pressões de stakeholders e 

sociedade ainda poderiam custar menos à empresa. A grande complexidade do tema e a 

quantidade de variáveis que estão interligadas ainda é uma questão uma tanto obscura para se 

ter uma mensuração próxima da realidade (BANSAL; CLELLAND, 2004).  

 

 

2.5.2 - Estudos empíricos com Índices de Sustentabilidade 

 

 López; Garcia e Rodriguez (2007) investigaram o desempenho financeiro de 110 

empresas européias com tamanho e estrutura de capital similar durante o período de 1998 a 

2004. A autora pretendia avaliar análises empíricas na qual revelam diferença de desempenho 

entre as empresas que estavam no DJSI – Dow Jones Sustainability Index das que não 

estavam. O primeiro grupo era composto por 55 empresas que estão listadas no DJSI – Dow 

Jones Sustainability Index desde a criação do índice. O segundo grupo é formado também por 

55 empresas européias, que tenham pertencido do DJGI – Dow Jones Global Index  no 

mesmo período, mas que não estão inclusas no DJSI – Dow Jones Sustainability Index. As 

empresas foram agrupadas por tamanho, economia de escala e mercados que operam.  A 

amostra foi selecionada de forma que as empresas pertencessem ao mesmo setor de atividade 

com mesmo tamanho. A autora concluiu que não existe diferença significante de desempenho 
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financeiro entre as empresas que pertencem ao DJSI – Dow Jones Sustainability Index com 

relação àquelas que não pertencem. 

 Lo e Sheu (2007) analisaram a valorização no mercado de empresas não financeiras de 

1999 à 2002, que estavam listadas no DJSI – Dow Jones Sustainability Index, com empresas 

do DJGI – Dow Jones Group Index. Para isto os autores selecionaram uma amostra total dos 

quatro anos de 148 empresas que fizeram parte do DJSI – Dow Jones Sustainability Index 

comparando-a com uma amostra de 1.125 empresas que não faziam parte do índice, mas que 

faziam parte do DJGI – Dow Jones Group Index. Utilizando-se de algumas variáveis de 

controle como tamanho, retorno sobre os ativos, crescimento de vendas, distribuição de 

dividendos, crescimento de investimentos, diversificação de mercado e considerando a 

sustentabilidade como dummy, e estes autores concluíram que existe uma forte associação dos 

fatores de sustentabilidade e valor da empresa 

 Cerin; Dobers (2001) pesquisaram sobre a estrutura e a transparência do DJSGI – Dow 

Jones Sustainability Group Index, o comparado com do DJGI – Dow Jones Group Index. Os 

autores procuravam respostas para comprovar se as empresas que pertenciam ao DJSGI, e 

conseqüentemente, possuírem comportamentos sustentáveis, refletiam desempenho superior 

às empresas que não faziam parte do índice, ou isto era apenas efeito da região em não tão 

bem localizada, ou setor que pertenciam, entre outros, provocando desempenho superior ou 

inferior. Para isto os autores coletaram os dados entre os anos de 1993 e 1998 em diversos 

países, onde os índices estão presentes. Nos Estados Unidos, as empresas que pertenciam ao 

DJSGI tiveram um desempenho superior ao DJGI, demonstrando um valor de mercado 2,5 

vezes maior que as empresas que estão fora do índice. Mas os autores acreditam que tal 

desempenho se deve ao segmento de atuação das empresas, pois a maioria fazia parte do 

segmento de empresas produtoras de tecnologia de ponta. Contrariamente na Europa, o índice 

teve desempenho inferior, pois as empresas que compõem o DJGI souberam lidar melhor com 

os problemas sociais e econômicos do país aliados ao desenvolvimento de oportunidades e 

gerenciamento de riscos. 

 

  

2.5.3 - Estudos empíricos com Índices de Sustentabilidade no Brasil 

 

 Dias (2007) em seu estudo, avaliou se o ingresso da empresa na carteira do ISE – 

Índice de Sustentabilidade Empresarial gera retornos anormais aos acionistas. O autor 

selecionou empresas que estão na carteira do ISE no período de 2006 e 2007 e procurou 
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avaliar como o mercado reage ao receber a notícia de que determinada empresa ingressou no 

ISE, baseando-se criteriosamente nos aspectos ligados à sustentabilidade de acordo com os 

critérios estabelecidos pela BOVESPA e GVces – Centro de Estudos de Sustentabilidade da 

Fundação Getúlio Vargas. O autor conclui que não houve presença de retornos anormais 

positivos. Embora também não tenha encontrado retornos anormais negativos significativos, 

os resultados demonstraram que, como estudos feitos em outros países, também são 

inconclusivos. 

 Rezende (2006) investigou se a rentabilidade dos fundos de investimento socialmente 

responsáveis é semelhante aos fundos de ações convencionais. Para isto a autora selecionou as 

24 empresas, sendo que 17 empresas também estão listadas no IBOVESPA - Índice Bovespa. 

A autora ainda lançou as seguintes questões complementares: 

1. Com a exclusão das empresas comuns às duas carteiras, a rentabilidade das empresas 

que integram os fundos de investimento socialmente responsáveis é semelhante ao das 

empresas que integram o IBOVESPA? 

2. Com a exclusão das empresas comuns às duas carteiras, a desempenho (risco versus 

retorno) das empresas que integram os fundos de investimento socialmente 

responsáveis é semelhante ao das empresas que integram o IBOVESPA? 

 A autora chegou à conclusão de que a rentabilidade dos fundos de investimentos 

socialmente responsáveis é semelhante aos outros fundos de ações convencionais. Apesar das 

empresas serem consideradas socialmente responsáveis e possuírem melhor desempenho, 

ainda existem outros fatores que podem influenciar como nível de liquidez, tamanho, setor 

entre outros. 

 Outro exemplo, apesar de não estar diretamente alinhado com ISE, avaliou somente o 

desempenho social, (item que também é um dos critérios que compõem as práticas de 

sustentabilidade adotadas pelas empresas), foi o de Borba (2006) onde o autor investigou a 

existência da relação entre desempenho social corporativo e desempenho financeiro 

corporativo. O autor avaliou entre os anos de 2000 a 2002 as empresas que emitem Balanços 

Sociais publicados segundo o modelo do IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas, e conclui que não há relação entre desempenho financeiro e desempenho social. 

 O quadro a seguir demonstra resumidamente, os estudos com índices de 

sustentabilidade no Brasil e no mundo, descrevendo a base de dados que os autores 

utilizaram, a análise que foi feita, os dados utilizados, o método de análise e a que conclusões 

cada um chegou: 
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Quadro 3 – Estudos Empíricos com Índices de Sustentabilidade 

 
Autores 

Base de 
 dados Análise 

Fatores  
Utilizados 

Método de  
Análise 

Resultado  
Obtido 

Lo, Shih Fang; 
Sheu, Her-Jiun 

 

 
 
 
 
 
 

Compustat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Analisar 
empresas 
americanas não 
financeiras do 
ano de 1999 até 
2002 inclusas no 
DJSI – Dow 
Jones 
Sustainability 
Index com 
empresas que 
estão apenas no 
DJGI – Dow 
Jones Global 
Index e S&P 500 
 

 

Os autores utilizaram 
como variáveis para 
averiguar o 
desempenho 
financeiro das 
empresas: Tamanho 
(total de ativos), 
Acesso ao mercado 
Financeiro, Estrutura 
de Capital, 
Rentabilidade (ROA), 
Crescimento de 
Vendas, 
Crescimento de 
Investimentos, 
Diversificação de 
Mercado, Qualidade 
do Crédito, 
Segmento de 
atuação 
 

Teste Univaridado: 
Tobins q. Teste de 
médias utilizando 
rank-sum (Wilcoxon) 
test. 
Teste Multivariado: 
Análise de regressão 
utilizando como 
variáveis de controle 
os valores de 
avaliação de 
desempenho, Tobins 
q, como variável 
dependente e a 
sustentabilidade 
como variável 
dummy. 

 

Tomando Tobins 
q como a proxy 
para avaliar valor 
de mercado, foi 
encontrada forte 
associação entre 
valor de mercado 
e 
sustentabilidade. 
 

 

 

López, M. Victória; 
Garcia, Arminda; 
Rodriguez, Lazaro 
 
 
 
 

 

Amadeus 
 
 
 
 
 
 

 

Analisar 55 
empresas 
européias 
listadas no DJSI 
– Dow Jones 
Sustainability 
Index com outras 
55 empresas que 
faziam parte do 
DJGI – Dow 
Jones Global 
Index 
 

 

Os autores utilizaram 
como variáveis da 
regressão: 
crescimento do lucro 
antes dos impostos, 
Crescimento da 
receita,Ativos, 
Capital, margem de 
lucro, Retorno sobre 
o PL, Retorno sobre 
o Ativo, e Custo de 
Capital. 
 

 

Através de uma 
análise de regressão, 
os autores atribuiram 
variáveis 
independentes e 
variáveis de controle 
para avaliar a 
variável dependente 
lucro líquido, 
buscando a relação 
de desempenho 
financeiro com 
sustentabilidade 

 

Existe uma 
relação negativa 
da 
sustentabilidade 
nas empresas que 
adotam tal 
postura. Isto 
equivale a dizer 
que no curto 
prazo, as políticas 
de 
sustentabilidade 
trazem um maior 
custo a empresa 
se comparado 
com as empresas 
que não adotam 
tais práticas. 
 

Cerin, Pontus e  
Dobers, Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustainability 
Index 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar as 
empresas que 
pertenciam ao 
DJSGI – Dow 
Jones 
Sustainability 
Group Index com 
empresas 
pertencentes ao 
DJGI – Dow 
Jones Group 
Index entre os 
anos de 1993 e 
1998 
 
 
 

Identificação das 
empresas de acordo 
com setor e região. 
Levantamento do 
fator de capitalização 
de cada empresa.                        
 
 
 
 
 
 

A análise deste 
estudo consistiu em 
verificar através da 
média de 
capitalização de 
mercado, o 
crescimento das 
empresas. 
 
 
 
 
 
 

Os autores 
encontraram 
resultados 
diferentes em 
diversas regiões 
analisadas, já que 
o estudo incluía 
empresas de 
todas as partes do 
mundo. A 
explicação dada 
pelos autores é 
que parte do 
desempenho 
pode ser 
explicada pelo 
setor de atividade 
que em 
determinadas 
regiões não foi 
afetado pela 
economia. 
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Autores 
Base de 
 dados Análise 

Fatores  
Utilizados 

Método de  
Análise 

Resultado  
Obtido 

Dias, Edson 
Aparecido 
 
 
 

Economática 
 
 
 

Analisar se as 
empresas que 
ingressaram no 
ISE - Índice de 
Sustentabilidade 
Empresarial 
geram retornos 
anormais 
positivos aos 
acionistas no 
período de 2006 
e 2007 

O Autor utilizou os 
valores das ações 
das empresas 
listadas no ISE e as 
comparou com o 
IBOVESPA - Índice 
Bovespa. 
 

O autor utilizou o 
estudo de evento 
para analisar o efeito 
da divulgação de 
informações 
específicas. 
 
 

Embora o autor 
não tenha 
encontrado 
retornos anormais 
positivos, também 
não foram 
encontrados 
retornos anormais 
negativos 
significativos. 
 

Rezende, Idália  
Antunes Cangussú 
 
 

 

Economática 
 
 
 
 

Analisar se os 
fundos de 
investimentos 
socialmente 
responsáveis 
possuem 
rentabilidade 
semelhantes aos 
fundos de 
investimentos 
convencionais 
 

A autora avaliou o 
desempenho dos 
fundos através do 
Índice de Sharp. 
 
 
 

 

Após a obtenção do 
Índice de Sharp a 
autora aplicou a 
Análise Descritiva 
para comparar o 
desempenho de 
ambos os fundos. 
 
 

Não foram 
encontradas 
diferenças 
significativas de 
desempenho 
entre os fundos, 
mas a autora 
esclarece que 
fatores como 
liquidez, tamanho, 
setor e outros 
podem influenciar 
o desempenho. 

Borba, Paulo da  
Rocha Ferreira 
 
 
 

 

 
 

Economática 
 
 
 
 
 

 

 

Analisar a 
existência da 
relação entre 
desempenho 
social corporativo 
e desempenho 
financeiro 
corporativo de 
empresas nos 
anos de 2000 à 
2002 

 

 

Através da utilização 
do Indicador de 
Desempenho Social 
Corporativo obtido 
dos dados do 
Balanço Social 
publicados pelas 
empresas 
comparado com o 
valor da empresa (Q 
de Tobin, e medidas 
relacionadas com 
indicadores 
econômicos como 
Retorno do Lucro 
Operacional, Retorno 
da Geração Bruta de 
Caixa e Retorno do 
Lucro Operacional). 

O autor utilizou o 
teste de eventos 
para verificar a 
relação dos 
Desempenhos Social 
e Financeiro 
 
 
 
 

 

Segundo o autor, 
não foram 
encontradas 
relações entre 
Desempenho 
Social e 
Financeiro. 
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3 - METODOLOGIA 

 

 “O foco empírico das pesquisas realizadas deve-se ao entendimento que boa pesquisa 

em economia, administração e contabilidade deve servir para explicar o comportamento da 

realidade e não normatizá-las” (LOPES, 2004, p.13). 

 Este presente estudo procura examinar se as práticas de sustentabilidade adotadas 

pelas empresas promovem um melhor desempenho financeiro em comparação àquelas que 

não adotam tais práticas. Para isto foram selecionadas somente empresas que estão listadas na 

BOVESPA durante o período compreendido entre 2006 e 2008.  Para compor o grupo de 

empresas que possuem práticas de sustentabilidade superiores, foram escolhidas as empresas 

que compõem o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial, excluindo os setores 

Financeiros, Utilidade Pública e Materiais Básicos. Segundo a BOVESPA (2006) as empresas 

listadas no ISE possuem um maior comprometimento com a sustentabilidade e a 

responsabilidade social em relação a outras empresas que não fazem parte deste índice. As 

empresas que formam o grupo de comparação, chamadas neste trabalho de Outras Empresas, 

são formadas por empresas que estiveram pelo menos um ano inteiro no IBOVESPA – Índice 

BOVESPA e por empresas que em algum ano participaram do ISE – Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, mas que não participam naquele ano em que foi selecionada 

para compor o grupo de comparação. 

 Abaixo seguem todas as empresas e setores que compõem o ISE – Índice de 

Sustentabilidade Empresarial: 

Quadro 4 - Empresas que ingressaram no ISE – 2005/2006 
Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
ALL LOGÍSITCA Construção e Transporte  ELETROBRÁS  Utilidade Pública 
ARACRUZ   Materiais Básicos  ELETROPAULO Utilidade Pública 
ARCELOR MITTAL Materiais Básicos  EMBRAER  Bens Industriais 
BRADESCO  Financeiros e Outros  GOL LINHAS AÉREA Construção e Transporte 
BANCO DO BRASIL Financeiros e Outros  IOCHPE-MAXION Bens Materiais 
BRASKEM  Materiais Básicos  ITAÚ   Financeiros e Outros 
CCR RODOVIAS Construção e Transporte  ITAUSA  Financeiros e Outros 
CELESC  Utilidade Pública   NATURA  Consumo Não-Cíclico 
CEMIG   Utilidade Pública   PERDIGÃO  Consumo Não-Cíclico 
CESP   Utilidade Pública   SUZANO PAPEL Materiais Básicos 
COPEL   Utilidade Pública   TRACTEBEL  Utilidade Pública 
COPESUL  Utilidade Pública   UNIBANCO  Financeiros e Outros 
CPFL   Utilidade Pública   VCP   Materiais Básicos 
DASA   Consumo Cíclico   WEG   Bens Industriais 
Fonte: Gvces 
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Quadro 5 - Empresas que ingressaram no ISE – 2006/2007 
Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
ACESITA  Materiais Básicos  GERDAU  Materiais Básicos 
ALL LOGÍSITCA Construção e Transporte  GERDAU METAL Materiais Básicos 
ARACRUZ   Materiais Básicos  GOL LINHAS AÉREA Construção e Transporte 
ARCELOR MITTAL Materiais Básicos  IOCHPE-MAXION Bens Materiais 
BRADESCO  Financeiros e Outros  ITAÚ   Financeiros e Outros 
BANCO DO BRASIL Financeiros e Outros  ITAUSA  Financeiros e Outros 
BRASKEM  Materiais Básicos  LOCALIZA  Consumo Cíclico 
CCR RODOVIAS Construção e Transporte  NATURA  Consumo Não-Cíclico 
CELESC  Utilidade Pública   PERDIGÃO  Consumo Não-Cíclico 
CEMIG   Utilidade Pública   PETROBRÁS  Petróleo, Gás e Biocom. 
COELCE  Utilidade Pública   SUZANO PAPEL Materiais Básicos 
COPEL   Utilidade Pública   SUZANO HOLDING Materiais Básicos 
CPFL   Utilidade Pública   TAM   Construção e Transporte 
DASA   Consumo Cíclico   TRACTEBEL  Utilidade Pública 
ELETROPAULO Utilidade Pública   ULTRAPAR   Financeiros e Outros 
EMBRAER  Bens Industriais   UNIBANCO  Financeiros e Outros 
ENERGIAS BR  Utilidade Pública   VCP   Materiais Básicos 
Fonte: GVces 

 

Quadro 6 - Empresas que ingressaram no ISE – 2007/2008 
Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
AES TIETÊ  Utilidade Pública   ENERGIAS BR  Utilidade Pública 
ACESITA  Materiais Básicos  GERDAU  Materiais Básicos 
ARACRUZ  Materiais Básicos  GERDAU METAL Materiais Básicos 
BRADESCO  Financeiro e Outros  IOCHPE-MAXION Bens Materiais 
BANCO DO BRASIL Financeiro e Outros  ITAÚ   Financeiros e Outros 
BRASKEM  Petróleo, Gás e Biocom.  LIGHT   Utilidade Pública 
CCR RODOVIAS Construção e Transporte   NATURA  Consumo Não-Cíclico 
CEMIG    Utilidade Pública   PERDIGÃO  Consumo Não-Cíclico 
CESP    Utilidade Pública   PETROBRÁS  Petróleo, Gás e Biocom. 
COELCE   Utilidade Pública   SABESP  Utilidade Pública 
COPEL    Utilidade Pública   SADIA   Consumo Não-Cíclico 
CPFL    Utilidade Pública   SUZANO PAPEL Materiais Básicos 
DASA   Consumo Cíclico   SUZANO HOLDING Bens Materiais 
ELETROBRÁS   Utilidade Pública   TRACTEBEL  Utilidade Pública 
ELETROPAULO  Utilidade Pública   VCP   Materiais Básicos 
EMBRAER   Bens Industriais   WEG   Bens Industriais 
Fonte: GVces 

 

A escolha de empresas que compõem o IBOVESPA para utilizar como parâmetro de 

comparação foi feita com base nos critérios de seleções adotadas pela BOVESPA. As 

empresas que compõem este índice possuem bom desempenho financeiro, pois segundo a 

BOVESPA (2006), um dos critérios para fazer parte das empresas que serão selecionadas para 

integrar o IBOVESPA é ter uma de suas ações mais negociadas na Bolsa. Este ponto 

aproxima-se muito de um dos critérios de escolha para compor o ISE, pois este seleciona 

entre as 150 empresas com ações mais líquidas no mercado acionário. O resultado disto é que 

várias empresas que participam do ISE, também participam do IBOVESPA, devido às 

características similares de seleção das empresas que irão compor cada um destes Índices.  
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Um detalhe que foi adotado nessa pesquisa se refere ao tempo que as empresas 

permanecem em cada índice, até ser executado um novo processo seletivo. 

De acordo com a BOVESPA (2006) a seleção das empresas que farão parte dos 

índices ISE e IBOVESPA são executadas com base temporal diferente, ou seja, o IBOVESPA 

faz a seleção das empresas que farão parte do índice a cada quatro meses, já o ISE seleciona 

as empresas que ingressarão neste índice apenas uma vez por ano.  

Com base nisto, para se ter uma amostra com critério temporal de seleção igual para 

ambos os índices, optou-se por ajustar a amostra do IBOVESPA, utilizando apenas as 

empresas que permaneceram no índice durante o ano todo. 

Abaixo seguem as empresas e setores que permaneceram um ano inteiro, de 2006 a 

2008, do IBOVESPA: 

 
Quadro 7 - Empresas que permaneceram no IBOVESPA em 2006 
Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
ACESITA  Materiais Básicos  IPIRANGA PET  Petróleo, Gás e Biocom. 
AMBEV  Consumo Cíclico   ITAUBANCO  Financeiro e Outros 
ARACRUZ  Materiais Básicos  ITAUSA  Financeiro e Outros 
ARCELOR BR  Materiais Básicos  KLABIN S/A  Materiais Básicos 
BRADESCO  Financeiro e Outros  LIGHTS/A  Utilidade Pública 
BRADESPAR  Financeiro e Outros  NET   Consumo Não-Cíclico 
BRASIL  Financeiro e Outros  PERDIGAO S/A  Consumo Não-Cíclico 
BRASIL T PAR  Telecomunicações  PETROBRAS  Petróleo, Gás e Biocom. 
BRASIL TELEC  Telecomunicações  SABESP  Utilidade Pública 
BRASKEM  Petróleo, Gás e Biocom.  SADIA S/A  Consumo Não-Cíclico 
CELESC  Utilidade Pública   SID NACIONAL Materiais Básicos 
CEMIG   Utilidade Pública   SOUZA CRUZ  Consumo Não-Cíclico 
CESP   Utilidade Pública   TELEMAR  Telecomunicações 
COMGAS  Utilidade Pública   TELEMIG PART Telecomunicações 
COPEL   Utilidade Pública   TELESP  Telecomunicações 
ELETROBRAS  Utilidade Pública   TIM PART S/A  Telecomunicações 
ELETROPAULO Utilidade Pública   TRAN PAULIST Utilidade Pública 
EMBRAER  Bens Industriais   UNIBANCO  Financeiro e Outros 
EMBRATEL PAR Telecomunicações  USIMINAS  Materiais Básicos 
GERDAU  Materiais Básicos  V C P   Materiais Básicos 
GERDAU MET  Materiais Básicos  VALE R DOCE  Materiais Básicos 
Fonte: Bovespa 
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Quadro 8 - Empresas que permaneceram no IBOVESPA em 2007 
Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
ACESITA  Materiais Básicos  ITAUBANCO  Financeiro e Outros 
ALL AMER LAT Construção e Transporte  ITAUSA  Financeiro e Outros 
AMBEV  Consumo Cíclico   KLABIN S/A  Materiais Básicos 
ARACRUZ  Materiais Básicos  LIGHT S/A  Utilidade Pública 
BRADESCO  Financeiro e Outros  NATURA  Consumo Não-Cíclico 
BRADESPAR  Financeiro e Outros  NET   Consumo Não-Cíclico 
BRASIL  Financeiro e Outros  P.ACUCAR-CBD Consumo Não-Cíclico 
BRASIL T PAR  Telecomunicações  PERDIGAO S/A Consumo Não-Cíclico 
BRASIL TELEC  Telecomunicações  PETROBRAS  Petróleo, Gás e Biocom. 
BRASKEM  Petróleo, Gás e Biocom.  SABESP  Utilidade Pública 
CCR RODOVIAS Construção e Transporte  SADIA S/A  Consumo Não-Cíclico 
CELESC  Utilidade Pública   SID NACIONAL Materiais Básicos 
CEMIG   Utilidade Pública   SOUZA CRUZ  Consumo Não-Cíclico 
CESP   Utilidade Pública   TAM S/A  Construção e Transporte 
COMGAS  Utilidade Pública   TELEMAR  Telecomunicações 
COPEL   Utilidade Pública   TELEMIG PART Telecomunicações 
COSAN   Consumo Cíclico   TELESP  Telecomunicações 
CYRE COM-CCP Financeiro e Outros  TIM PART S/A  Telecomunicações 
ELETROBRAS  Utilidade Pública   TRAN PAULIST Utilidade Pública 
ELETROPAULO Utilidade Pública   UNIBANCO   Financeiro e Outros 
EMBRAER  Bens Industriais   USIMINAS  Materiais Básicos 
GERDAU  Materiais Básicos  V C P   Materiais Básicos 
GERDAU MET  Materiais Básicos  VALE R DOCE  Materiais Básicos 
GOL   Construção e Transporte  VIVO   Telecomunicações 
IPIRANGA PET  Petróleo, Gás e Biocom. 
Fonte: Bovespa 

 

Quadro 9 - Empresas que permaneceram no IBOVESPA em 2008 
Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
ALL AMER LAT Construção e Transporte  ITAUBANCO  Financeiro e Outros 
AMBEV  Consumo Cíclico   ITAUSA  Financeiro e Outros 
ARACRUZ  Materiais Básicos  KLABIN S/A  Materiais Básicos 
BRADESCO  Financeiro e Outros  LIGHT S/A  Utilidade Pública 
BRADESPAR  Financeiro e Outros  LOJAS AMERIC Consumo Cíclico 
BRASIL  Financeiro e Outros  LOJAS RENNER Consumo Cíclico 
BRASIL T PAR  Telecomunicações  NATURA  Consumo Não-Cíclico 
BRASIL TELEC  Telecomunicações  NET   Consumo Não-Cíclico 
BRASKEM  Materiais Básicos  NOSSA CAIXA  Financeiro e Outros 
CCR RODOVIAS Construção e Transporte  P.ACUCAR-CBD Consumo Não-Cíclico 
CELESC  Utilidade Pública   PERDIGAO S/A Consumo Não-Cíclico 
CEMIG   Utilidade Pública   PETROBRAS  Petróleo, Gás e Biocom. 
CESP   Utilidade Pública   SABESP  Utilidade Pública 
COMGAS  Utilidade Pública   SADIA S/A  Consumo Não-Cíclico 
COPEL   Utilidade Pública   SID NACIONAL Materiais Básicos 
COSAN   Consumo Cíclico   SOUZA CRUZ  Consumo Não-Cíclico 
CPFL ENERGIA  Utilidade Pública   TAM S/A  Construção e Transporte 
CYRELA REALT Construção e Transporte  TELEMAR  Telecomunicações 
DURATEX  Materiais Básicos  TELESP  Telecomunicações 
ELETROBRAS  Utilidade Pública   TIM PART S/A  Telecomunicações 
ELETROPAULO Utilidade Pública   TRAN PAULIST Utilidade Pública 
EMBRAER  Bens Industriais   UNIBANCO  Financeiro e Outros 
GAFISA  Construção e Transporte  USIMINAS  Materiais Básicos 
GERDAU  Materiais Básicos  V C P   Materiais Básicos 
GERDAU MET  Materiais Básicos  VALE R DOCE  Materiais Básicos 
GOL   Construção e Transporte  VIVO   Telecomunicações 
Fonte: Bovespa 
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 Para se ter uma visão ampla da amostra, segue um resumo demonstrado na tabela 

abaixo, onde se pode notar a quantidade de empresas que fazem parte de ambos os índices. 

 

Tabela 1 - Quantidade de empresas listada por Índices 
       2006      2007 2008         Total 

Número de Empresas no ISE      28         34    32         94 

Número de Empresas no IBOVESPA    42         49    52        143  

Empresas que estão em ambos os Índices    17        23    22          62 

Percentual de empresas em ambos os Índices   24%        28%  26%        26% 

Fonte: autor 

  

 Através da base de dados da Economática, foram obtidos todos os balanços 

patrimoniais consolidados, valores de cada tipo de ação e suas devidas quantidades das 

empresas que foram citadas nos quadros anteriores. Em seguida, foram selecionados alguns 

índices relacionados a desempenhos financeiros, que foram utilizados para posteriormente 

executar os testes estatísticos. Foram selecionados os seguintes índices: 

Variável Dependente: 

 - Q de Tobin: o mercado financeiro costuma avaliar o valor da empresa em função da 

sua rentabilidade futura. Segundo Sousa e Pinho (2006) o modelo Q de Tobin relaciona o 

mercado acionário com os investimentos da empresa. “Num formato mais simplificado, o Q é 

definido pela razão entre Valor de Mercado da Firma e os Custo de Reposição de seus 

Ativos” (SOUSA E PINHO, 2006, p.3). De acordo com esses autores, quando o Q for maior 

que um, a empresa apresenta uma predisposição para incrementar seus investimentos, já que 

suas ações se valorizaram no mercado financeiro, obtendo um retorno superior ao custo do 

capital investido. Se o Q for menor que 1, a empresa não apresenta condições de fazer 

investimentos e conseqüentemente suas ações se desvalorizaram no mercado acionário. 

“Uma vantagem da utilização do Q de Tobin é que este torna as comparações 

relativamente mais fáceis do que as comparações com base em ações ou retornos medidas 

contábeis, onde o risco de adaptação se faz necessária” (LO e SHEU, 2007, p. 351). A forma 

escolhida para determinação do Q de Tobin, foi proposta por Chung e Pruitt's (1994) na qual 

o Q é definido como a “relação entre o valor de mercado da empresa e o custo de reposição de 

seus Ativos Físicos” (SOUSA E PINHO, 2006, p.5), pois a utilização pela forma do método 

correto pode tornar inviável a pesquisa inviável devido grande dificuldade ou mesmo 

impossibilidade da obtenção de todas os dados necessários. Segundo Sousa e Pinho (2006), 
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este método apresenta 96,6% de equivalência ao método teórico mais correto e preciso.  

 Okimura (2003) exemplifica a dificuldade de se utilizar o modelo original é 

praticamente impossível, pois no mercado brasileiro as empresas dificilmente emitem títulos 

de dívidas ofertadas ao público. Segundo este autor outros itens como o valor de mercado das 

dívidas e o valor de reposição dos ativos não são observados facilmente. 

Com isto, para se encontrar o Q utiliza-se a fórmula: 

AT
DVMA

Q
+=  

Onde: 

VMA – Valor de Mercado das Ações negociadas na Bolsa. É calculado pela multiplicação do 

número de ações da firma pelo preço cotado no último dia de negociação do ano em questão. 

AT – Total dos Ativos 

D – Valor Contábil da Dívida, calculada da seguinte maneira: 

 

VCDLPVCEVCACVCPCD ++−=  

Onde: 

VCPC – Valor Contábil do Passivo Circulante 

VCAC – Valor Contábil do Ativo Circulante 

VCE – Valor Contábil do Estoque 

VCDLP – Valor Contábil da Dívida de Longo Prazo 

Fonte: Sousa e Pinho (2006, p.5) 

 Neste estudo o Q de Tobin será utilizada como proxy para determinar o valor da 

empresa, buscando verificar se existe uma relação entre seu valor e sustentabilidade 

corporativa. 

 

Dummy: 

 - Sustentabilidade - para avaliar a influência da sustentabilidade neste presente 

estudo, esta será classificada como variável independente dummy. De acordo com Corrar; 

Paulo e Dias Filho (2007), quando se existe a necessidade de se incluir informações de uma 

variável qualitativa no modelo, a inclusão da dummy pode ser um método utilizado para 

quantificar o atributo ao qual se está relacionando a esta dummy. Lo e Sheu (2007) explicam 

que não é possível mensurar uma quantidade de pontos que a empresa recebeu para ingressar 
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no índice de sustentabilidade e por isto se faz necessário a criação de uma dummy para a 

indicação de ser sustentável ou não. 

 Neste estudo a dummy para sustentabilidade será: 

 1 – Empresas participantes do ISE - consideradas com práticas de sustentabilidade 

superiores. 

 0 – Outras Empresas – Empresas que fizeram parte do ISE, mas naquele ano corrente 

não o fazem e empresas que estão listadas no IBOVESPA, mas não fazem parte 

simultaneamente do ISE. 

 

Variáveis independentes de Controle: 

Para verificar que a sustentabilidade aumenta o valor das empresas é necessário 

excluir o efeito de todas as outras variáveis que poderiam afetar também o valor. A seguir 

segue a lista das variáveis de controle que serão incluídas na análise de regressão e sua devida 

fundamentação teórica embasando o motivo da sua utilização. 

  

1 – Tamanho: de acordo com Lo e Sheu (2007), muitos trabalhos encontrados na 

literatura relacionam negativamente tamanho da empresa com valor de mercado. Okimura 

(2003) também exemplifica que alguns estudos relacionam negativamente o Q de Tobin e o 

tamanho das empresas, já outros documentam que empresas de pequeno porte apresentam 

maior valor de mercado do que empresas grande porte. Neste estudo será utilizado o 

logaritmo natural do total dos ativos como proxy para o tamanho da empresa. Ao extrair o 

logaritmo, a variável “tamanho” manterá um padrão mais adequado para estar correlacionado 

com as outras variáveis, já que na amostra se pode ter empresas com valores de ativos bem 

distantes entre si (LO E SHEU 2007). 

  

2 – Acesso ao mercado financeiro: de acordo com Allayannis e Weston (2001), a 

renúncia de projetos pela falta de obtenção de financiamentos para os mesmos faz com que a 

empresa comprometa os VPL (Valor Presente Líquido) desses projetos abortados, podendo 

ser interessante a devolução de capital investido aos acionistas em forma de dividendos. Estes 

autores entendem que o Q da empresa ainda continua elevado, o que não compromete seu 

valor de mercado. Por outro lado Lo e Sheu (2007) explicam que se a empresa faz 

pagamentos de dividendos, esta não está condicionada a utilização de capital investido pelos 

acionistas, o que pode levar ao pensamento de que isto reduz seu valor no mercado. A idéia 

dos autores é que o Q está relacionado negativamente com a distribuição de dividendos. Com 



86 

 

base nisto, este estudo utilizará o pagamento de dividendos (ou não) como uma proxy, 

demonstrando qual a capacidade de acesso que a empresa tem ao mercado de financiamentos. 

  

3 – Alavancagem: Segundo Pereira (2000) o crescimento de empresas pode ser 

avaliado através da capacidade que esta possui para investir em novos projetos que tenham 

um rendimento superior ao seu custo de capital, ou seja, que apresentem VPL positivo. De 

acordo com Lo e Sheu (2007), muitos teóricos e estudos empíricos demonstram que a 

estrutura de capital promove impacto no valor da empresa. Para avaliar a alavancagem será 

utilizado o Capital Social dividido pelo Total do Passivo 

  

4 – Rentabilidade: César e Júnior (2008) explicam que a utilização do Retorno sobre 

os Ativos (ROA – Return on Assets) é uma boa forma de avaliar desempenho financeiro de 

empresas. O Retorno sobre os Ativos (ROA) é obtido da seguinte forma: Lucro Líquido 

dividido pelo Total dos Ativos. Desta maneira espera-se obter a revelação de quanto a 

empresa tem de lucro sobre o investimento. Lo e Sheu (2007) comentam que se a empresa 

aumenta sua rentabilidade é mais provável que o peso deste aumento venha a influenciar seu 

valor de mercado. Desta maneira, para controlar a rentabilidade, será utilizado o Retorno 

sobre os Ativos. 

  

5 – Crescimento de vendas: de acordo com Mendes (2004), o crescimento das vendas 

é um bom indicador contábil para avaliar desempenho. O crescimento em vendas 

normalmente é encontrado relacionado positivamente com o valor da empresa (LO e SHEU, 

2007). Neste estudo será utilizado o valor do crescimento de vendas em percentual de um ano 

para outro. Valor será obtido pela fórmula: 

it

itit

Vendas
VendasVendas

Vendas
−

= +1  

  

6 – Crescimento dos Investimentos: Allayannis e Weston (2001) explicam que o 

valor da empresa depende das oportunidades de investimentos futuros que ela poderá fazer, 

porque os investidores desejam obter maiores retornos de seus investimentos. De acordo com 

Lo e Sheu (2007), os gastos com Pesquisa e Desenvolvimento efetuados pelas empresas pode 

ser um bom indicador de oportunidades de investimentos futuros. Os dados disponibilizados 

pela Economática não incluem os investimentos com Pesquisa e Desenvolvimento. Lo e Sheu 
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(2007) sugerem a utilização das Despesas de Capital dividido por Vendas como proxy para o 

crescimento dos investimentos. Aqui no Brasil o significado de Despesas de Capital é 

empregado somente na Administração Pública, o que não é o caso deste estudo. Fama e 

French (2002) indicam algumas outras maneiras de se avaliar o crescimento dos 

investimentos, e a que este estudo vai adotar, em detrimento da disponibilização de dados pela 

Economática será o crescimento dos Ativos, avaliados anualmente. Para isto será adotada a 

fórmula: 

ttt ATATAT /)( 1−−  

 

7 – Diversificação industrial: Segundo Lo e Sheu (2007), existem evidências 

ambíguas que a diversificação industrial aumenta o valor da empresa. Segundo esses autores 

embora existam vários estudos teóricos que sugerem a diversificação industrial aumenta o 

valor das empresas, existe outra grande gama de estudos que relaciona negativamente a 

diversificação com valor da empresa. Pablo; Silva e Paula (2008) também confirmam em seus 

estudos, que existe certa dúvida no que tange na diversificação industrial com relação ao 

aumento de valor das empresas. Os autores esclarecem que dependendo do período analisado 

foram encontradas evidências que afetam o valor da empresa positivamente e em outras 

negativamente. Para controlar o impacto desta variável, este trabalho irá utilizar uma dummy 

para indicar se a empresa atua mais de um segmento no mercado. 

 

8 – Acesso ao mercado de financiamento: no estudo executado por Lo e Sheu (2007) 

os autores utilizam como uma das variáveis independentes a classificação de rating que cada 

empresa recebe. Os autores explicam que esse rating está associado ao valor da empresa e 

quanto melhor a pontuação, maior será seu valor de mercado. Uma forma de avaliar 

endividamento de uma empresa é sugerida por Kayo e Fama (1997), que pode ser calculado 

baseado apenas em informações contábeis. A base de dados da Economática não fornece os 

ratings das empresas e pela dificuldade de se obter estes dados, este estudo utilizará como 

base para testar o acesso da empresa ao mercado de financiamentos, um índice de 

endividamento geral, calculado através da fórmula sugerida por Kayo e Fama (1997): 
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AT
TDF

Endiv =  

Onde: 

End = Endividamento sobre o ativo total 

TDF – Total das Dívidas Financeiras 

AT = Ativo Total 

 

9 – Efeito Industria: O efeito industria pode ser considerado como uma maneira 

relevante de se avaliar o desempenho de empresas. Segundo Goldszmit (2007), o efeito 

indústria pode levar as empresas a ter um desempenho financeiro diferenciado, no qual se 

define como uma relação entre estrutura de mercado e rentabilidade. O autor ainda explica 

que existem empresas que possuem melhor habilidade para lidar com as forças competitivas 

do mercado fazendo com que estas se tornem mais atrativas que as outras. Nesta pesquisa, as 

empresas foram agrupadas por setores industriais controlando assim a influência que cada 

setor pode causar no resultado da pesquisa. Assim, de acordo com a BOVESPA (2009), as 

empresas são classificadas em dez setores da economia. As empresas foram agrupadas da 

seguinte maneira: 

 

1 - Petróleo, Gás e Biocombustíveis; 

2 - Materiais Básicos; 

3 - Bens Industriais; 

4 - Construção e Transporte; 

5 - Consumo Não Cíclico; 

6 - Consumo Cíclico; 

7 - Tecnologia da Informação; 

8 – Telecomunicações; 

9 - Utilidade Pública 

10 - Financeiro e Outros 

 

 

 

 Após a obtenção dos resultados dos índices, uma análise dos valores obtidos de Q de 

Tobin e tamanho (Log de Ativos) foram levados em consideração para a retirada de alguns 

setores que, por possuírem algumas características peculiares, foram excluídos da amostra. 
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Tabela 2 – Valores do Q de Tobin das empresas agrupados por setor 
Setor    Tamanho   Q de Tobin   Qtde Empresas 
1      10,67        0,95      5 
2      10,29        0,99    38 
3       9,66         1,57      9 
4       9,77         1,73    18 
5       9,77         2,23    18 
6       9,63         1,64    18 
8      10,20        0,84    24 
9      10,01        0,99    46 
10      10,85        0,61    26 

Média Todos Setores        10,12           1,18   202 
 

 Os setores que foram excluídos da amostra são: 

Setor 2 - Materiais Básicos, setor 9 - Utilidade Pública e setor 10 - Financeiro e Outros. 

 O setor de materiais básicos é classificado como sendo de capital intensivo, ou seja, 

necessitam estar continuamente reinvestindo em capacidade instalada (BONE, 2007 p. 04). 

Além disso, necessitam de grandes quantidades de matérias-primas, o que pode elevar o valor 

de seus ativos, influenciando diretamente no Q de Tobin, pois o valor do Total dos Ativos é o 

denominador dentro da fórmula do Q de Tobin. Por este motivo as empresas deste setor foram 

excluídas da amostra. 

 O setor de utilidade pública, também pode ser classificado como capital intensivo. 

Mas a diferença entre as empresas desse setor com as empresas de materiais básicos, é que 

não dependem exclusivamente de matérias-primas, já que as são praticamente todas de 

energia elétrica (prestadoras de serviços). Para este setor, não foi seguida a mesma lógica do 

setor de materiais básicos para ser excluído, mas sim pela maneira que os clientes adquirem 

seus serviços, ou seja, as pessoas não têm como escolher a empresa que quer comprar os 

serviços de fornecimento de energia elétrica, pois essas empresas atendem por regiões e 

assim, não existem opções de escolha. Por este motivo este estudo entende que não haja 

relação direta entre sustentabilidade e desempenho financeiro das empresas deste setor. 

 Para o setor financeiro, o critério adotado para a exclusão está ligado ao seu sistema de 

funcionamento que se distancia mais das maiorias das empresas. O setor financeiro possui 

regimentos próprios, além de um órgão superior chamado Banco Central do Brasil que 

regulamenta exclusivamente todo o funcionamento do mercado financeiro. Além do mais, o 

modelo do Q de Tobin adotado nesta pesquisa parece não ser o mais correto, pois o setor está 

apresentado o menor valor de toda amostra (0,61) sendo que se pode verificar por meio das 

demonstrações financeiras que este setor apresenta um bom desempenho financeiro. 
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Por entender que avaliar este tipo de setor que possui características bem definidas, 

que não se assemelham a outros desta amostra, este estudo entende que a exclusão deste deve 

ser feita afim de não prejudicar ou alterar os resultados obtidos. 

Depois de determinadas e definidas as exclusões das empresas, segue a amostra com 

composição final das empresas: 
 
Quadro 10 – Relação das empresas listadas no ISE e no IBOVESPA - 2006 

Empresas no ISE    Empresas no IBOVESPA 
Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
ALL AMERIC LAT Construção e Transporte  AMBEV  Consumo Cíclico 
CCR RODOVIAS Construção e Transporte  BRASIL T PART Telecomunicações 
DASA   Consumo Cíclico   BRASIL TELEC  Telecomunicações 
EMBRAER  Bens Industriais   COSAN   Consumo Cíclico 
GOL   Construção e Transporte  CYRELLA REALTY Construção Transporte 
IOCHP   Bens Materiais   EMBRATEL PART Telecomunicações 
NATURA  Consumo Não-Cíclico  GAFISA  Construção Transporte 
PERDIGÃO  Consumo Não-Cíclico  IPIRANGA PET  Petróleo, Gás e Biocom. 
WEG   Bens Industriais   LOCALIZA  Consumo Cíclico 

LOJAS AMERICANAS Consumo Cíclico 
LOJAS RENNER Consumo Cíclico  
NET   Consumo Não-Cíclico 
PÃO DE AÇÚCAR Consumo Não-Cíclico 
PETROBRÁS  Petróleo, Gás e Biocom. 
SADIA   Consumo Não-Cíclico 
SOUZA CRUZ  Consumo Não-Cíclico 
TAM   Construção e Transporte 
TELEMAR  Telecomunicações 
TELEMIG  Telecomunicações 
TELESP  Telecomunicações 
TIM PART  Telecomunicações 
VIVO   Telecomunicações 

 
Quadro 11 – Relação das empresas listadas no ISE e no IBOVESPA - 2007 

Empresas no ISE    Empresas no IBOVESPA 
Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
ALL AMERIC LAT Construção e Transporte  AMBEV  Consumo Cíclico 
CCR RODOVIAS Construção e Transporte  BRASIL T PART Telecomunicações 
DASA   Consumo Cíclico   BRASIL TELEC  Telecomunicações 
EMBRAER  Bens Industriais   COSAN   Consumo Cíclico 
GOL   Construção e Transporte  CYRELLA REALTY Construção Transporte 
IOCHP   Bens Materiais   EMBRATEL PART Telecomunicações 
NATURA  Consumo Não-Cíclico  GAFISA  Construção Transporte 
PERDIGÃO  Consumo Não-Cíclico  IPIRANGA PET  Petróleo, Gás e Biocom. 
PETROBRAS  Petróleo, Gás e Biocom.  LOJAS AMERICANAS Consumo Cíclico 
TAM   Construção e Transporte  LOJAS RENNER Consumo Cíclico 

NET   Consumo Não-Cíclico 
PÃO DE AÇÚCAR Consumo Não-Cíclico 
SADIA   Consumo Não-Cíclico 
SOUZA CRUZ  Consumo Não-Cíclico 
TELEMAR  Telecomunicações 
TELEMIG  Telecomunicações 
TELESP  Telecomunicações 
TIM PART  Telecomunicações 
VIVO   Telecomunicações 
WEG   Bens Industriais 
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Quadro 12 – Relação das empresas listadas no ISE e no IBOVESA - 2008 
Empresas no ISE    Empresas no IBOVESPA 

Nome da Empresa  Setor    Nome da Empresa Setor 
CCR RODOVIAS Construção e Transporte  AMBEV  Consumo Cíclico 
DASA   Consumo Cíclico   ALL AMERIC LAT Construção e Transporte 
EMBRAER  Bens Industriais   BRASIL T PART Telecomunicações 
IOCHP   Bens Materiais   BRASIL TELEC  Telecomunicações 
NATURA  Consumo Não-Cíclico  COSAN   Consumo Cíclico 
PERDIGÃO  Consumo Não-Cíclico  CYRELLA REALTY Construção Transporte 
PETROBRAS  Petróleo, Gás e Biocom.  EMBRATEL PART Telecomunicações 
SADIA   Consumo Não-Cíclico  GAFISA  Construção e Transporte 
WEG   Bens Industriais   GOL   Construção e Transporte 

LOCALIZA  Consumo Cíclico 
LOJAS AMERICANAS Consumo Cíclico 
LOJAS RENNER Consumo Cíclico 
NET   Consumo Não-Cíclico 
PÃO DE AÇÚCAR Consumo Não-Cíclico 
SOUZA CRUZ  Consumo Não-Cíclico 
TAM   Construção e Transporte 
TELEMAR  Telecomunicações 
TELEMIG  Telecomunicações 
TELESP  Telecomunicações 
TIM PART  Telecomunicações 
VIVO   Telecomunicações 
 
 

 Para se ter uma visão geral da amostra, segue o quadro com as quantidades de 

empresas e o percentual de representação de cada grupo em relação ao total da amostra. 

 
Tabela 3 - Quantidade de empresas representantes dos índices 
       2006      2007 2008         Total 

Empresas no ISE       09         10    09         28 

Empresas no IBOVESPA      22         20    21         63 

Número Total da Amostra      31        30    30         91 

Percentual ISE      29%       33%  30%        31% 

Percentual IBOVESPA     71%       67% 70%        69% 

Fonte: autor 

 

3.1 - Teste Univariado 

O primeiro teste a ser executado para avaliar se a sustentabilidade proporciona melhor 

desempenho para as empresas, foi o teste de médias. Buscando verificar essa influência com a 

média do Q de Tobin e as outras variáveis de controle como Tamanho, Dividendos, Debt 

Alavancagem, ROA, Crescimento de Vendas, Crescimento dos Investimentos, Diversificação 

de Industrial e Acesso ao Mercado Financeiro das empresas sustentáveis em relação às outras 

empresas, dá-se o primeiro passo para a obtenção de uma análise robusta. 
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Tabela 4 – Teste univariado de todas as empresas 
Variável   Média       Des. Padrão   Mediana     Skewness     Kurtosis    
Q de Tobin   1,518            1,078         1,201      2,289     8,805 
Tamanho              9,894            0,509         9,842      0,576     0,981 
Dummy Dividendos  0,815            0,390         1,000     -1,651   0,743 
Debt to Equity   5,863            7,584         4,360       5,145 28,773  
ROA    0,064            0,081         0,048       0,555   3,115 
Crescimento Vendas  0,175            0,293         0,117       5,374  40,817 
Crescimento Investimentos 0,245            0,372         0,126       3,420  15,700 
Dummy Diversificação 0,000            0,000         0,000       0,000           0,000 
Endividamento  0,220            0,121         0,205       0,813    0,708 

 
 
Tabela 5 – Teste univariado das empresas participantes do ISE 
Q de Tobin   2,044            1,348         2,004       2,369      8,189 
Tamanho              9,760            0,619         9,741       1,212      2,090 
Dummy Dividendos  0,897            0,310         1,000     -2,748    5,961 
Debt to Equity   4,899            1,848         4,337       1,124    0,618 
ROA    0,082            0,093         0,083      -0,032    1,714 
Crescimento Vendas  0,142            0,148         0,154       0,484    0,840 
Crescimento Investimentos 0,326            0,419         0,271       3,703   16,951 
Dummy Diversificação 0,000            0,000         0,000       0,000            0,000 
Endividamento  0,269            0,115         0,232       1,165    2,014 
 
 
Tabela 6 – Teste univariado das empresas participantes do IBOVESPA 
Q de Tobin   1,276            0,835         0,974      1,489      1,983 
Tamanho              9,956            0,441         9,936      0,274      0,369 
Dummy Dividendos  0,778            0,419         1,000     -1,369   -0,131 
Debt to Equity   6,307            9,069         4,362       4,313   19,529 
ROA    0,056            0,074         0,047       0,910    5,294 
Crescimento Vendas  0,190            0,340         0,104       4,988   32,659 
Crescimento Investimentos 0,207            0,345         0,106       3,310   15,807 
Dummy Diversificação 0,000            0,000         0,000       0,000            0,000 
Endividamento  0,197            0,118         0,192       0,854     0,443 
   

A execução do teste de médias pode remeter ao pensamento de que as empresas 

sustentáveis são mais procuradas pelos investidores, podendo este pensamento estar 

relacionado com a função de agregarem maior valor com relação a outras empresas.  

 A média do valor do Q de Tobin é superior para as empresas listadas no ISE (2,044) 

quando comparado com as empresas do IBOVESPA (1,276). Isto pode indicar que a 

sustentabilidade é um dos fatores que pode estar influenciando um melhor desempenho 

financeiro quando se faz esta comparação 

 A tabela abaixo demonstra esta diferença, no qual as empresas listadas no ISE 

apresentam um resultado superior em suas médias de 0,768, sendo estatisticamente 
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significativo ao nível de 1%. Também foi testada a diferença entre medianas do Q de Tobin 

onde para as empresas do ISE o valor foi de 2,004 contra 0,974 para as empresas do 

IBOVESPA, indicando uma diferença de 1,030, sugerindo uma diferença estatisticamente 

significante. Os resultados destes testes são coerentes com a hipótese de que a as empresas 

listadas no ISE podem possuir um desempenho superior às empresas listadas no IBOVESPA. 

 

Tabela 7 - Comparação do Q de Tobin: Empresas listadas no ISE “versus” empresas 
listadas no IBOVESPA 
   Empresas Empresas no     
   no ISE  IBOVESPA Diferença Teste t  Valor-p 
Diferença entre 
       Médias 
       Média  2,044  1,276    0,768  3,347  0,001 
       D. Padrão  1,348  0,835   
Diferença entre 
    Medianas 
     Medianas  2,004  0,974    1,030    <0,001 
  Número de 
Observações 
        N      28     63 
  

 Para o teste de significância pode-se perceber que as empresas do ISE têm uma 

vantagem com relação às do IBOVESPA quando o assunto é desempenho financeiro. O valor 

de 3,347 é altamente significante ao nível de 1%, fazendo com que a hipótese nula seja 

rejeitada. 

 

3.2 - Testes Multivariados 

 Para mensurar com maior precisão a relação entre sustentabilidade corporativa e seu 

valor, existe a necessidade de controlarmos algumas variáveis como tamanho, acesso ao 

mercado financeiro, rentabilidade, alavancagem, crescimento de vendas, crescimentos dos 

investimentos, diversificação industrial, acesso à financiamentos e setor de atuação que 

poderiam afetar os diretamente os resultados. Neste estudo, foi utilizado o Q de Tobin como a 

variável dependente, e a variável sustentabilidade como dummy principal para testar a 

hipótese da influência da sustentabilidade sobre o valor da empresa. A dummy 

sustentabilidade foi classificada como 1 para indicar se a empresa é sustentável e 0 para 

indicar o contrário. Para verificar se a sustentabilidade está correlacionado com o desempenho 

financeiro das empresas, o modelo estatístico utilizado é o seguinte: 
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Onde: 

i – tempo 

t - empresa 

itq  - valor da empresa 

iα  - é a unidade escalar constante, que representa os efeitos omitidos pelas variáveis que são 

especificadas para o it; 

'β  e i'β  - coeficientes da regressão 

itS  - Dummy de sustentabilidade 

itT  - Variável de Controle Tamanho 

itMF  - Variável de controle Acesso ao Mercado Financeiro 

itA  - Variável de Controle Alavancagem 

itR  - Variável de Controle Rentabilidade 

itCV  - Variável de Controle Crescimento de Vendas 

itCI  - Variável de Controle Crescimento dos Investimentos 

itDI  - Variável de Controle Diversificação Industrial 

itMF  - Variável de Controle Acesso ao Mercado Financeiro 

itEI  - Variável de Controle Efeito Industria 

itC  - Variáveis independentes de controle 

itε  - termo de erro assumido como sendo independente 

  

 A utilização da regressão de dados em painel (panel data) permite verificar a 

existência ou não da relação entre uma variável independente e outra dependente, permitindo 

delinear o comportamento das variáveis tanto na dimensão espacial quanto temporal 

(SANTANA, 2006).  

 Além disso, para os dados em painel, segundo Santana (2006) existem três tipos de 

especificações para os modelos deste tipo: o intercepto comum ou pooled regression, efeitos 

fixos ou fixed effects e efeitos aleatórios ou random effects.  
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Segundo Santana (2006) o modelo pooled regression pressupõe que tanto o intercepto 

quanto as inclinações não variam dentro do modelo de coeficientes constantes. Já o modelo 

fixed effects propões que os interceptos são diferentes para cada unidade, mas as inclinações 

se mantêm, eliminado assim a influência dos efeitos temporais na regressão como toda, 

apenas afetando as variáveis individualmente. Para o random effect, no caso da existência de 

efeitos que não façam parte do modelo, estes não estão relacionados com os regressores e são 

exógenos. 

 Ainda de acordo com Santana (2006), a utilização de dados em painel, permite ampliar 

o número de observações enquanto os graus de liberdade diminuem, melhorando a eficiência 

do modelo e diminuindo a multicolinearidade entre as variáveis explicativas. 

 “Para este estudo a escolha da regressão pooled least square foi baseada em suas 

características, já este tipo de regressões é aplicadas quando “o número de unidades”cross-

section” é relativamente grande e o número do período de tempo observados acerca dessas 

unidades é relativamente pequeno” (SANTANA, 2006, p.54). Além disso, a variância que 

compõe o erro do termo iα + itε é desconhecida, contribuindo para a utilização da regressão 

pooled least square. 

 Para um tratamento de alguns efeitos específicos que podem estar correlacionados com 

as variáveis explicadas, a aplicação do modelo de fixef effects  pode ser mais adequado para 

tratar se iα estiver correlacionado com estas variáveis. Segundo Arellano (2003), o modelo 

random effects é utilizado pela maioria dos modelos de regressão baseados em dados de 

pesquisa, mas como este seleciona valores aleatoriamente da variável independente, ele pode 

empregar valores que não sejam ideais para esta amostra, distorcendo os resultados. 

 Estes dois testes foram utilizados para evidenciar a hipótese de existir uma correlação 

entre sustentabilidade e valor da empresa. Abaixo segue a tabela com os resultados destes dois 

testes: 
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Tabela 8 - Efeito da Sustentabilidade no valor da empresa 
            Random Effects                Fixed Effects        
Intercepto      6,3114    37,5030 
      (1,6304)***    (9,1607)*** 
Dummy Sustentabilidade    0,5947     0,4810 
      (0,1865)***    (0,2812)* 
Tamanho     -0,5367    -3,6391 
      (0,1645)***    (0,9277)*** 
Dummy Dividendos      0,0894     0,1518 
      (0,1951)    (0,2549) 
Debt to Equity       0,0193     0,0691 
      (0,0116)*    (0,0288)** 
ROA       6,2354     1,5345 
      (1,0444)***    (1,6643) 
Crescimento de Vendas    0,5997     0,4498 
      (0,3158)*    (0,3556) 
Crescimento Investimentos   -0,1568    -0,0848 
      (0,2396)    (0,2597) 
Endividamento    -1,4158    -2,9886 
      (0,7494)    (1,2028)** 
R2 Ajustado      0,4331     0,6992 
Durbin-Watson    2,1383     3,2185 
Número de Observações       95         95  
Nota: Significante em nível 1%, 5% e 10% demonstrado por ***, ** e * respectivamente. 
 

De acordo com os resultados acima, será feita a escolha entre a regressão que melhor 

se ajusta o modelo: a fixed effects ou random effects. A informação obtida com o R-quadrado, 

do modelo fixed effects  está em vantagem com relação ao random effects, pois este modelo 

explica que 70% da correlação do desempenho estão relacionadas com a sustentabilidade. Já 

para o valor de Durbin-Watson, o modelo random effects é o melhor, pois segundo Hair 

(2005), este indicador revela que o modelo está bem ajustado quando seu valor é mais 

próximo de dois. 

 Contudo Lo e Sheu (2007) sugerem o teste de Hausman para selecionar qual dos dois 

testes (fixed effects ou random) é mais apropriado. 
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Tabela 9 - Teste de Hausman para a escolha da regressão 
      Fixed Effects          Random Effects  p 
Dummy Sustentabilidade    0,4810   0,5947            0,5889 
Tamanho     -3,6391  -0,5367        0,0007 
Dummy Dividendos      0,1518    0,0894        0,7035 
Debt to Equity       0,0691    0,0193        0,0590 
ROA       1,5345    6,2354        0,0003 
Crescimento de Vendas    0,4498    0,5997        0,3593 
Crescimento Investimentos   -0,0848   -0,1568        0,4732 
Endividamento    -2,9886  -1,4158        0,0946 
Cross-section random effects test              0,0006 
 Segundo Arellano (2003), basicamente o teste de Hausman verifica se existe diferença 

significante entre as regressões random effects e fixed effects. De acordo com o autor, este 

modelo rejeita quando a hipótese é nula, ou seja, quando os coeficientes do modelo e os 

efeitos aleatórios são ortogonais. Quando isto ocorre, a opção pelo modelo fixed effects é a 

melhor. No teste deste estudo, a melhor opção recai sobre a fixed effects, pois o teste de 

Hausman está demonstrando que se deve rejeitar a hipótese nula, ou seja, o teste demonstra 

que a estimação aleatória para os coeficientes do modelo pode não refletir a posição mais 

adequada para o posicionamento da reta de regressão. 

Tabela 10 - Efeito da Sustentabilidade no valor da empresa 
      Pooled          Fixed Effects        
Intercepto      5,7113    37,5030 
      (1,4695)***    (9,1607)*** 
Dummy Sustentabilidade    0,5869     0,4810 
      (0,1889)***    (0,2812)* 
Tamanho     -0,4910    -3,6391 
      (0,1485)***    (0,9277)*** 
Dummy Dividendos      0,0306     0,1518 
      (0,2078)    (0,2549) 
Debt to Equity       0,0146     0,0691 
      (0,0109)    (0,0288)** 
ROA       7,3179     1,5345 
      (1,0605)***    (1,6643) 
Crescimento de Vendas    0,6698     0,4498 
      (0,3619)*    (0,3556) 
Crescimento Investimentos   -0,1028    -0,0848 
      (0,2826)    (0,2597) 
Endividamento    -0,8287    -2,9886 
      (0,7426)    (1,2028)** 
R2 Ajustado      0,5282     0,6992 
Akaike       2,3062    2,0618  
Schwarz      2,5481    3,1371 
Durbin-Watson    1,7824     3,2185 
 
Número de Observações       95         95  
Nota: Significante em nível 1%, 5% e 10% demonstrado por ***, ** e * respectivamente. 
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 Analisando os critérios obtidos pode-se notar que os valores estão próximos indicando 

pouca diferença entre as regressões polled e a fixed effects. Os valores indicados pelo critério 

Akaike indicam um modelo ajustado, pois quanto mais próximo do zero for o valor, melhor o 

ajuste do modelo. Para o critério de Schwartz, a diferença entre os valores das duas regressões 

é pequena, indicando um bom ajuste. Conforme o valor de Schwarz aumenta, mais penaliza o 

modelo, ou seja, valores altos indicam modelos complexos que necessitam de uma análise de 

suas variáveis, que podem não estar correlacionada com o que se busca medir, ou ainda, estão 

influenciando os resultados das outras variáveis.  

 O critério de Durbin-Watson “pode ser utilizado para testar a hipótese nula de que não 

há correlação serial entre os resíduos, ou seja, p = 0. Este teste envolve o cálculo de uma 

estatística baseada nos resíduos do método dos mínimos quadrados ordinário” (FONSECA, 

2005, p. 6).  A autora explica que quando os valores sucessivos dos termos de erro são 

próximos entre si, indica uma correlação serial positiva e o valor para a estatística de Durbin-

Watson será baixo. Neste estudo os valores encontrados são baixos (1,7824 para o pooled e 

3,2185 para o fixed effects) demonstrando um bom ajuste do modelo. 

 Grande parte das variáveis de controle são estatisticamente significantes, contribuindo 

para os resultados empíricos encontrados na literatura, como por exemplo, o estudo de Lo e 

Sheu (2007) e Allayanis e Weston (2001).  

Alguns índices remetem a descobertas que parecem ser inversas ao esperado, como 

por exemplo, a relação inversa entre tamanho da empresa e o Q de Tobin, pois quanto maior a 

empresa, menor o Q de Tobin, assim como o crescimento dos Investimentos e o aumento do 

endividamento, apesar do crescimento dos investimentos não apresentar significância dentro 

deste estudo. 

 Já outros índices, como a distribuição de dividendos demonstrou que não tem uma boa 

relação entre o valor da empresa aqui no Brasil, que contrariamente foi relacionada 

positivamente no estudo de Lo e Sheu (2007), talvez influenciada pelo tamanho do mercado 

de ações brasileiro se comparado com os mercados internacionais que são bem mais 

desenvolvidos. O retorno sobre os ativos se demonstrou relacionado positivamente com o 

valor do Q de Tobin, uma vez que reflete os investimentos e o retorno que tem sobre seus 

ativos. Isto é um bom indicador para verificar o desenvolvimento e crescimento das empresas 

 A relação entre Passivo e Capital Social demonstra ter uma pequena relação, mas que 

deve ser levada em consideração, pois o crescimento das dívidas sem o devido 

acompanhamento do crescimento de seus ativos geraria uma diminuição no Capital Social. 

Como neste estudo foram excluídos os segmentos de materiais básicos, utilidade pública, e 
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financeiros, isto pode ter impactado nos resultados deste índice, visto que estes segmentos 

demandam de grandes valores de passivos e ativos.  

 Os crescimentos das vendas não demonstraram expressiva relação no valor da 

empresa, que também contrariamente foi relacionada positivamente no estudo de Lo e Sheu 

(2007) ao qual encontraram forte relação no valor da empresa. O valor expressivo fez com 

que os autores testassem a interação existente entre a dummy de sustentabilidade e o 

crescimento de vendas, incluindo esta nova variável na regressão e analisando seu efeito. 

Como aqui não foi encontrada essa relação, não foi possível executar o mesmo procedimento 

com esta ou outra variável que se demonstrasse muito correlacionada.  

 No estudo de Lo e Sheu (2007), as regressões pooled e fixed effects foram 

complementadas com o efeito lagged, na qual os autores buscavam mensurar como um 

modelo alternativo, se o efeito da sustentabilidade foi influenciado pelo resultado, ou 

inversamente, se o desempenho foi afetado pelo resultado. Neste estudo não foi possível fazer 

esta mensuração, pois não houve relação significante nas regressões, possivelmente 

influenciado pelo pequeno tamanho da amostra e pela pequena quantidade de tempo que as 

empresas ingressaram no ISE. 

 

 

4 - CONCLUSÕES 

 

Este estudo buscou analisar a relação existente entre a adoção de práticas de 

sustentabilidade e desempenho financeiro das empresas. Para isto, a seleção de empresas que 

possuem tais práticas foi refletida no critério no qual este trabalho tomou como referência 

para esta representação. Como a sustentabilidade é um critério subjetivo e mensurar se uma 

empresa é sustentável ou não, optou-se por tomar como referência as empresas que estariam 

classificadas dentro do mercado de ações brasileiro, selecionadas pela BOVESPA e pelo 

GVces, que estabelecem um método de avaliação baseado no TBL – Triple Botton Line, sendo 

assim um parâmetro confiável para se ter empresas com políticas de sustentabilidade 

superiores. 

Para isto foi escolhido o ISE – -Índice de Sustentabilidade Empresarial, que desde seu 

surgimento, ou seja, em Novembro de 2005 onde foram inclusas empresas com práticas de 

sustentabilidade superiores em relação a outras empresas. Para se ter um bom parâmetro de 

comparação foi necessário escolher empresas que também possuem bom desempenho e que 
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sejam reconhecidas no mercado de ações brasileiro. A decisão recaiu sobre o IBOVESPA – 

Índice Bovespa, o qual seleciona empresas com desempenho diferenciado.  

A escolha do tema deste estudo foi baseada em uma suposta crescente onda de 

pensamentos sustentáveis que aparentemente está se tornando cada vez mais presente na vida 

das pessoas e a questão hora levantada nesta pesquisa procura entender se em um sistema 

capitalista que vem se desenvolvendo e ganhando força já a algumas décadas, será capaz de 

continuar se sustentando sem comprometer a qualidade de vidas atuais e das futuras. Aliando 

isto ao crescimento de escândalos empresariais, sociais e ambientais o desempenho, bem 

como a responsabilidade sócio-ambiental deveria manter um equilíbrio, já que a proposta da 

sustentabilidade é promover o desenvolvimento sem comprometer o equilíbrio do meio 

ambiente e a qualidade de vida das pessoas. 

Seguindo uma tendência mundial, talvez esta mudança cultural que está apenas 

iniciando aqui no Brasil, faça com que o interesse coletivo influencie os investidores e outros 

interessados a buscarem investimentos éticos, proporcionando um crescimento e uma 

adequação das empresas no quesito responsabilidade sócio-ambiental.Associando isto a teoria 

dos stakeholders reforça-se o argumento de que cada vez mais se pode notar a influência das 

pessoas no comportamento e no processo de adoção das estratégias empresariais. Este ponto é 

importante tanto para as empresas que não podem negligenciar a força das partes envolvidas e 

interessadas, como também o poder que as pessoas, sociedades, funcionários, clientes, 

fornecedores têm, influenciando mesmo que indiretamente o comportamento das empresas. 

A questão da Governança Corporativa também está fortemente associada às questões 

sócio-ambientais, uma vez que uma estrutura adequada de governança reflete o discernimento 

da empresa no quesito de prestação de contas, que devem ser detalhadas, demonstrando a 

transparência das práticas e políticas adotadas. Evita-se assim, o conflito de agência que 

impossibilita os dirigentes da empresa agir em benefício de seus próprios interesses. 

Uma das limitações deste estudo é que ainda temos uma pequena quantidade de 

empresas que participam do ISE se comparada com outros índices mundiais, pois se trata de 

um índice novo e o mercado acionário brasileiro ainda é pequeno. Outro detalhe é que não foi 

possível realizar o estudo com todas as empresas que participaram do ISE, pois algumas 

características inerentes a determinados setores de empresas podem não refletir 

adequadamente seu desempenho. Isto abre outras oportunidades a serem exploradas por 

outros estudos que possam vir a surgir relacionando desempenho financeiro com 

sustentabilidade. 
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Tendo o Q de Tobin como o proxy para valor de mercado pode-se verificar que a 

sustentabilidade corporativa possui uma associação com o valor de mercado da empresa. Para 

tornar este resultado mais robusto, foi necessária a inclusão de algumas variáveis de controle 

(tamanho, capacidade de acesso ao mercado financeiro, alavancagem, rentabilidade, 

crescimento das vendas, crescimento do investimento e diversificação industrial) como uma 

alternativa estatística. Baseado no estudo de Lo e Sheu (2007), alguns índices que possuem 

correlação com o valor da empresa no mercado mundial, se demonstrou pouco consistente no 

mercado brasileiro. Isto pode remeter a idéia de que nem sempre é possível mensurar valores 

com mesmos índices em economias de países diferentes, ou ainda, devido a outros fatores 

como, por exemplo, características de mercado, quantidade de empresas, setores de atuação, 

situação econômica, entre outros que podem inferir de maneira incisiva nos resultados. 

Embora consideradas suas limitações, este estudo obteve resultados relevantes, que 

podem remeter a algumas considerações relevantes: o mercado brasileiro de ações já dá seus 

primeiros sinais de desenvolvimento e considerações acerca da proteção ambiental e 

desenvolvimento social, refletindo assim a preocupação por parte dos investidores em buscar 

empresas que estejam alinhadas com esta consciência. Por outro lado ainda temos um 

mercado acionário em desenvolvimento e poucas empresas possuem um bom sistema de 

Governança Corporativa, concentrando-se quase que exclusivamente em empresas de grande 

porte, o que se comparado mundialmente com os mercados desenvolvidos, ainda tem-se 

muito a crescer e melhorar. Apesar das poucas empresas que adotam políticas de 

sustentabilidade superiores, estas estão disseminando a idéia e demonstrando que isto pode 

agregar valor e contribuir para seu crescimento. Outra consideração relevante é que tanto o 

grupo de controle, como o grupo de comparação, são formado por empresas de primeira linha, 

que possuem desempenho superior comprovado. Aliando este pensamento e verificando que 

as empresas sustentáveis são superiores em desempenho em relação às outras empresas, isto 

equivale a pensar que a sustentabilidade está agregando um melhor desempenho a empresas 

que já o possuem. 

A subjetividade da sustentabilidade é complexa. Aliando este pensamento à realidade 

empresarial, a torna mais ampla e polêmica e o objetivo deste trabalho, buscou de alguma 

forma, contribuir para ampliar o construto acerca do tema. A intenção foi acrescentar um 

ponto de vista a mais dentro das pesquisas acadêmicas e incentivar a sua exploração.  

Com o intuito de toda a pesquisa acadêmica, este estudo tentou colaborar para a 

ampliação das pesquisas acerca do tema sustentabilidade nas organizações, revelando sua 
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importância e os benefícios que ora podem ser gerados para a empresa e para a sociedade 

como um todo. 

Os resultados que foram encontrados aqui podem ajudar a contribuir para quebrar o 

paradigma de que algumas políticas e práticas em prol dos stakeholders são apenas custos 

para a empresa e que, o contrário do que se pensa, as despesas revertidas em políticas sócio-

ambientais são recompensadas pelo reconhecimento dos investidores e da sociedade. 

O crescimento de estudos consistentes acerca do tema permite formar conclusões mais 

incisivas, contribuindo para a consolidação de pensamentos que servirão de ponto de partida 

para futuros estudos, que sem sombra de dúvida será um dos grandes pilares da economia dos 

próximos anos. 

 A proposta e o objetivo foram atingidos, dentro da amostra escolhida: a 

sustentabilidade influencia no desempenho financeiro das empresas e contribui para a 

agregação de valor. 
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