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Dijalma Augusto Moura. 

 



7 

 

 

 

 

RESUMO 

 
O presente estudo, tem como objetivo, investigar as eventuais diferenças, em termos 
de rentabilidade e preço das ações entre empresas participantes e não participantes 
do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) na BM&FBovespa, atual B3. A 
amostra analisada, escolhida por conveniência, é composta por dez empresas dos 
setores de Energia, Alimentos, Telefonia, Madeira/Tinta e Papel e Celulose, sendo 
duas empresas de cada setor, uma participante do ISE e outra não participante. Foram 
realizadas análises comparativas, para evidenciar diferenças e semelhanças, em 
termos de valorização/desvalorização do preço das ações, da companhia no mercado, 
através dos indicadores financeiros EBITDA/ATIVO, EBITDA/Receita Líquida e ROI 
no período de 2013 a 2017. Os dados, sobre o preço das ações, foram obtidos no site 
da BM&FBovespa (B3) e os indicadores financeiros foram calculados, com base nas 
demonstrações contábeis das empresas referentes ao período em análise. Empregou-
se o método estatístico de Mann-Whitney para teste de média, e os resultados obtidos 
mostraram que, não se observaram diferenças ,estatisticamente, significantes entre 
os dois grupos de empresas (socialmente responsáveis e mercado) em relação aos 
aspectos analisados,concluiu-se que o desempenho econômico financeiro das 
empresas do ISE, de modo geral, comportam-se da mesma maneira que as empresas 
não participantes, mediante a amostra analisada percebe-se que não existe 
vantagens econômica e financeiras em participar do ISE, não encontrou-se diferenças 
significativas em relação a economia e  finanças das empresas comparadas. 
Podemos dizer também que os clientes das empresas analisadas de certo modo não 
estão muito preocupados com a sustentabilidade ambiental das empresas, ao 
adquirirem produtos ou serviços, pois se estivessem, preferiam as empresas que 
estão no ISE, isso as tornaria mais rentáveis e os resultados dos testes efetuados 
seriam diferentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  SUSTENTABILIDADE, ISE, BOVESPA, INDICADORES 

FINANCEIROS,   
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ABSTRACT 

The objective of this research is to investigate possible differences in terms of 
profitability and price of the shares between the participating and non-participating 
companies of the ISE (Corporate Sustainability Index) on BM & FBovespa, currently 
B3. The sample analyzed, chosen for convenience, is composed of ten companies 
from the Energy, Food, Telephone, Wood / Paint and Pulp and Paper sectors, two 
companies from each sector, one ISE participant and one non-participant. 
Comparative analyzes were carried out to show differences and similarities in terms of 
appreciation / devaluation of the company's market price through the financial 
indicators EBITDA / ASSETS, EBITDA / Net Revenue and ROI for the period from 
2013 to 2017. The data (BM & FBovespa) (B3) and financial indicators ,were calculated 
based on the financial statements of the companies for the period under review. The 
Mann-Whitney statistical method was used for the mean test, and the results obtained 
showed that there were no statistically significant differences between the two groups 
of companies (socially responsible and market) in relation to the aspects analyzed, it 
was found that the financial performance of ISE companies in general behaves in the 
same way as non-participating companies, it was found that there are no financial 
advantages in participating in ISE, there are no influences on financial performance 
and no differences were found compared to comparative business finances. It does 
not have attractive advantages for organizations. We can also say that the clients of 
the analyzed companies are not concerned with the environmental sustainability of the 
companies, when they buy products or services, if they had, they would prefer the 
companies that are in the ISE, that would make them more profitable and the results 
of the tests carried out would be different. 
 

KEY WORDS: SUSTAINABILITY, ISE, BOVESPA, FINANCIAL 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atu almente, observa-se uma grande evolução no que diz respeito aos assuntos 

ambientais e ecológicos .Isto ocorre, porque as preocupações e interesses, voltados 

a estas questões, são intensos, e desde as décadas  de 1960 e 1970, existem 

movimentos com referência aos problemas ambientais, que decorrem do uso 

inconsciente dos recursos naturais pelo homem. Shrivastava (1994, p.705) , alertava 

que a crise ambiental, se prolifera ao redor do mundo, e as práticas e teorias 

organizacionais precisam ser repensadas, com foco, na preservação do meio 

ambiente. 

Em 1992, na conferência das Nações Unidas, para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO 92), realizada no Rio de Janeiro, foi formulado um plano de 

ação global chamado Agenda 21 (1992). Composta por 40 capítulos, a Agenda 21 

estabeleceu um novo padrão de desenvolvimento, que concilia os métodos de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Foi um dos primeiros 

encontros realizados, para tratar oficialmente do assunto, tornou-se um marco que 

consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável.  

A expressão “desenvolvimento sustentável” é um valor similar ao seu mais 

nobre antepassado que, para Veiga (2010), é “justiça social”. (GARCIA-SERNA; 

PEREZ-BARRIGON, COCERO ,2007) enfatizam que o desenvolvimento sustentável, 

pode ser promovido a partir de uma ampla variedade de disciplinas e por meio delas 

é possível atingir a sustentabilidade. 

Sustentabilidade é uma palavra muito mencionada, mas nem tanto utilizada. 

São poucos os que conhecem e se esforçam, para que ela esteja presente em suas 

ações. (CLIFITON, AMRAN ,2011) conceituam como o comprometimento com o 

progresso do bem-estar e justiça social, tanto dentro das operações organizacionais, 

condicionado, às metas e estratégias, quanto no contexto externo mais amplo. 

Percebe-se que desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são práticas 

que se complementam e devem ser trabalhadas de forma genuína, tanto uma como a 

outra vem ganhando força e notoriedade.
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O aumento do interesse pelo assunto, deve-se à exploração indiscriminada, que o 

homem vem fazendo no seu ambiente natural, segundo Bedante e Slongo (2004), por 

este motivo, estão surgindo cada vez mais empresas, engajadas em responsabilidade 

social, os investidores, cada vez mais interessados, em destinar seus investimentos 

às empresas comprometidas com este tema. 

Houve então a necessidade de saber, de fato, quais empresas estavam 

realmente dedicadas em responsabilidade social .Foi criado o ISE Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, objeto deste estudo, este índice tem o objetivo de 

indicar aos investidores, quais empresas possuem melhores práticas socioambientais, 

uniu as empresas socialmente responsáveis numa carteira diferenciada de 

investimentos.  

A carteira do ISE é renovada anualmente e contém somente as principais 

empresas nacionais, com gestão focada na sustentabilidade (NUNES; TEIXEIRA; 

NOSSA; GALDI, 2009).  

É composta por até 40 empresas selecionadas, entre as emissoras das 200 

ações mais líquidas na BM&FBOVESPA. A metodologia se baseia em questionário e 

envio de evidências, elaborado por meio de processo participativo. As empresas 

participam de forma voluntária, e a carteira é revisada anualmente (B3 ,2018). 

O tema é abrangente para a sociedade e para as empresas no Brasil e no 

mundo, e que dispõe de um índice totalmente voltado às empresas engajadas na 

responsabilidade social. 

 E com o passar dos anos continua sendo foco de discussão.Em 2016, 

ocorreu um evento sobre o meio ambiente, da Organização das Nações Unidas-Brasil 

o (ONUBRASIL ,2016), que foi uma declaração com 19 princípios, que representam 

um Manifesto Ambiental, este Manifesto apresentou a necessidade de guiar os povos 

do mundo no que diz respeito à preservação e à melhoria do ambiente humano, 

traçaram bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações Unidas. 

Nota-se que o apelo de ser sustentável, seja para o indivíduo ou para as 

organizações, é uma prática, que alcança cada vez mais espaço e importância. 
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1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

           O termo sustentabilidade vem alcançando destaque dentro das organizações, 

é um tema relevante e que abrange diversos seguimentos.Então surgiu o interesse 

em analisar, com profundidade, os acontecimentos que o permeiam, um estudo 

voltado a verificar, se o fato da empresa participar do ISE, reflete no seu desempenho 

em relação aos seus resultados operacionais e preços das suas ações no mercado. 

O presente estudo tem o intuito de verificar se uma organização susutentável, 

além de proporcionar benefícios ao meio ambiente, também possui capacidade de 

obter uma vantagem financeira. A respeito deste assunto, Donaire (1999), relatava 

que as empresas, ao assumirem uma postura de responsabilidade socioambiental, 

obtém melhor imagem institucional, o que pode resultar no aumento da sua base de 

consumidores, maior participação de mercado com mais vendas, melhores 

empregados, melhores fornecedores e mais acesso ao mercado de capital, entre 

outras vantagens. Sendo assim, a maximização do lucro surge dentro de um contexto 

ao longo prazo.  

Desta forma, o presente estudo procura verificar esta ocorrência nas 

organizações classificadas dentro do contexto da sustentabilidade apresentado pelo 

ISE 

 

1.1.2. Situação problema da pesquisa 

    Considerando a discussão realizada e a relevância do tema para a academia, 

 Formula -se a seguinte questão de pesquisa:  

 

As empresas participantes do ISE são mais rentáveis e obtêm maior retorno para 

os seus acionistas do que as empresas que não são participantes? 
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1.2.  OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.2.1. Objetivo Geral   

Investigar se as empresas participantes do ISE têm uma vantagem maior em 

relação à rentabilidade, e se propiciam maior retorno para os seus acionistas, do que 

as empresas que não têm o mesmo perfil. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

a) verificar, através da margem EBITDA /ATIVO, se as empresas participantes 

do ISE apresentam maior desempenho de retorno operacional sobre os ativos totais 

das empresas.  

b) verificar, através da margem EBITDA (EBITDA/Receita líquida), se as 

empresas paticipantes do ISE apresentam maior lucratividade operacional no seu 

negócio.  

c) verificar, através do ROI (Retorno sobre Investimento), se as empresas 

participantes do ISE estão ganhando mais dinheiro com cada investimento realizado 

em relação às que não participam do índice. 

d) analisar, se as cotações das ações das empresas do ISE são maiores do 

que as empresas não participantes do ISE. 

O intuito é trazer contribuições atualizadas, com dados diferentes daqueles que 

já foram estudados, contribuindo assim, para a população acadêmica, uma vez que 

ainda não se analisaram as empresas, períodos e índices que serão analisados neste 

estudo. 
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1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Segundo Matias Pereira (2007), a dissertação deve ser estruturada com 

organização lógica do conteúdo, apresentando exposição do estado atual e de 

lacunas presentes na literatura, vai desde o porquê da realização do trabalho, seu 

problema e objetivo, passando pelos métodos e procedimentos de pesquisa.A 

exposição da proposta, resultados e discussão visam apresentar as contribuições 

para o avanço do conhecimento científico. 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, incluindo este inicial que 

contextualiza as relevâncias teóricas de sustentabilidade e do ISE, a situação e o 

problema de pesquisa, e como o objetivo será desenvolvido. O Capítulo 2 expõe 

conceitos e a fundamentação teórica a partir da literatura utilizada nesta pesquisa. 

No Capítulo 3, é esposto o método de estudo e os procedimentos 

metodológicos, técnicas e coleta de dados e as hipóteses. Na sequência do Capítulo 

4, apresentam-se os resultados e as discussões. O capítulo 5 contém as conclusões 

do estudo. Finalmente, são expostas as referências. 

 

1.3.1.  Justificativa e contribuição  

 

Atualmente, sustentabilidade é um dos temas mais falados, o assunto está em 

evidência em todo mundo, é uma questão que precisa ser resolvida. A 

sustentabilidade é algo que vai muito além da preservação do meio ambiente.  

O investimento sustentável é medido, a longo prazo, mudanças relevantes, 

capazes de alterar de verdade a realidade, tendem a surgir com o passar dos anos, 

para isso é preciso ter um começo.  

Cada vez mais, os recursos naturais, tornam-se escassos, e através deste 

estudo, quero, de alguma forma, contribuir para a preservação do meio ambiente, para 

a academia e para as empresas, direta ou indiretamente. 

 Pensar em sustentabilidade é trazer o futuro para o presente, é realizar nossos 

sonhos hoje, sem comprometer os sonhos de quem ainda nem nasceu Andreoli 
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(2003), fala da obrigatoriedade da sustentabilidade, passar por todos os cursos, 

segundo ele, o mundo tem que ser sustentável no seu aspecto mais amplo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Observa-se que a notoriedade dos assuntos relacionados à sustentabilidade, 

pode ser vista como incentivo para a academia realizar estudos voltados às 

organizações inseridas nesta nova realidade, levando em conta o crescimento 

econômico. 

Para legitimar este conteúdo, analisam-se temas como sustentabilidade, Índice 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE), assim como o Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido (ROE), o Retorno Operacional sobre o ATIVO (ROA), valorização das ações 

e Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA). 

Este referencial teórico abrange de forma objetiva a importância da 

sustentabilidade, suas particularidades e a realidade econômica das empresas 

enquadradas neste nicho de mercado. 

 

2.1. SUSTENTABILIDADE 

 

Ser sustentável é quase que uma obrigação, é um dos assuntos mais 

discutidos, pois remete a um mundo voltado ao bom uso dos recursos naturais, a fim 

de que estes recursos não se extingam, se isto ocorrer, tanto a população como as 

empresas serão prejudicadas e não subsistirão na ausência deles. Segundo 

Brundtland (1987), o uso sustentável dos recursos naturais deve sortir as 

necessidades da geração presente, sem afetar as futuras gerações e as 

subsequentes. 

Visto que, quanto mais sustentável, menos prejuízo causado, e isto, requer das 

empresas, um comportamento mais atento no que diz respeito a tornarem-se 

sustentáveis.Para que isso ocorra, é necessário observar alguns apontamentos. 

Segundo Barbieri e Cajazeira (2009), empresa sustentável é aquela que 

incorpora os conceitos e objetivos do desenvolvimento sustentável, em suas políticas 

e práticas de um modo consistente. 
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Pode-se dizer ainda que, de acordo com Strong (1993), a empresa sustentável 

deve atender, simultaneamente, aos critérios de equidade social, prudência ecológica 

e eficiência econômica. 

A sustentabilidade empresarial é indispensável, para que as empresas cresçam 

em harmonia com a sociedade, meio ambiente e colaboradores, sendo que a 

aplicação de ferramentas e métodos de avaliação das práticas sustentáveis, tornam-

se cada mais indispensáveis (BÖHRINGER, JOCHEM, 2007). 

Então passou-se a valorizar as ações que remetem ao bom uso dos recursos 

naturais e sua preservação. O uso do termo "sustentabilidade" difundiu-se, 

rapidamente dentro das organizações, incorporando-se ao vocabulário, politicamente 

correto das empresas, dos meios de comunicação de massa, das organizações da 

sociedade civil, a ponto de se tornar quase uma unanimidade global.  

Percebe-se que a sustentabilidade ganhou espaço dentro das organizações. 

Contudo é preciso mais conscientização, pois é um processo embrionário, que requer 

atenção, ação e responsabilidade por parte de todos. 

 

2.2. TRIPÉ DE SUSTENTABILIDADE E SUA INSERÇÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

De acordo com as necessidades atuais, cada vez mais, as empresas se 

preocupam em inserir o desenvolvimento sustentável no seu dia a dia, porém para 

que isso ocorra, é necessário prestar atenção nos vários fatores que envolvem este 

assunto, pois ele trata, de questões ambientais, sociais e econômicas.  

Segundo Barbosa (2007), é fundamental, para um bom desenvolvimento 

sustentável, o crescimento econômico, a proteção ao meio ambiente e igualdade 

social. Estes fundamentos, em conjunto, passaram por uma conscientização de 

desenvolvimento sustentável, dando origem ao Triple Bottom Line da 

Sustentabilidade. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Politicamente_correto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Politicamente_correto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_de_massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil
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O Triple Bottom Line é utilizado para refletir esses três fatores de uma 

organização, e buscar minimizar possíveis danos, resultantes da atuação empresarial. 

O ideal é que os fatores: Econômico, Social e Ambiental caminhem juntos com pesos 

e responsabilidades iguais.   

As três perspectivas em equilíbrio, formam o ideal de sustentabilidade, levando, 

em conta que a perspectiva econômica resulta na aquisição de rendimento suficiente, 

para o custo de vida em sociedade. A perspectiva social diz respeito aos valores 

sociais e culturais e à justiça, em amplo aspecto, na distribuição de custos e 

benefícios, já a ecológica, diz respeito à manutenção dos ecossistemas do planeta a 

longo prazo. 

Cada um desses aspectos, deverá estar, estritamente ligado de forma bem 

definida ,conforme a Figura 1 

 

Figura.1 – Tripé de Sustentabilidade 

 

Fonte: Sustentarte (2018) 

 

A sustentabilidade ecológica, como uma das três dimensões, estimula 

empresas a considerarem, o impacto de suas atividades, no ambiente, e contribui para 

a integração da administração ambiental, na rotina de trabalho (GROOT, 2002; 

SPANGENBERG  BONNIOT, 1998). A sustentabilidade ecológica, como uma das três 

dimensões, estimula empresas, a considerarem, o impacto de suas atividades, no 

ambiente. 
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Já a sustentabilidade econômica para Silva (1995), pode ser alcançada pela 

alocação eficiente dos recursos, e pelas modificações dos atuais mecanismos de 

orientação dos investimentos. 

Economicamente, pode-se dizer que a sustentabilidade é “a capacidade de 

captar recursos – financeiros, materiais e humanos – de maneira suficiente e 

continuada, e utilizá-los com competência, de maneira a perpetuar a organização e 

permiti-la alcançar seus objetivos” (FALCONER, 2006, p.6).  

E a sustentabilidade social, segundo Dyllick e Hockerts (2002) em se tratando 

do nível das corporações, pressupõe que as organizações adicionem valores para as 

suas comunidades, a partir do desenvolvimento dos capitais humano e do capital 

social. 

Estas três definições, conceituam de forma detalhada o TBL (Triple Bottom 

Line) ou o tripé da sustentabilidade, que passou a ganhar espaço no meio acadêmico, 

e fazer parte das estratégias das empresas como inovação e geração de valor 

(ELKINGTON, 1997). 

À medida que as empresas preocuparem-se, de fato, em tornarem-se 

sustentáveis, deverão adequar seus hábitos, porém, este processo necessita ser 

aprimorado.  

Contudo, na maioria das empresas, essa preocupação, ainda não se 

transformou em ações administrativas e operacionais efetivas (BARBIERI, 2007). 

O autor Laville (2009), destacou que o grande desafio para alcançar os três 

objetivos TBL – é a revolução cultural nas empresas que, na maioria das vezes, têm 

como gestores profissionais formados em business schools, nas quais a cultura 

socioambiental ainda não está totalmente fundamentada. 

Levando em consideração o que fala TREVISAN et al. (2008, p. 2), a “[...] que 

responsabilidade socioambiental, deixou de ser uma opção para as organizações, ela 

é uma questão de visão, estratégia, e muitas vezes, de sobrevivência”. Se as 

organizações não se adequarem, correm o risco de não permanecerem no mercado.  

Nota-se que sustentabilidade ganhou uma crescente evolução no âmbito 

institucional, as ações são voltadas ao meio ambiente, e a responsabilidade social se 

expande dentro das empresas. 
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2.3. SUSTENTABILIDADE NO CAMPO ORGANIZACIONAL 

 

Pelo fato da sustentabilidade se expandir, dentro das organizações e de certa 

forma ter se inserido também no campo organizacional. 

O Campo organizacional vai além da empresa como um todo, ele abrange 

muito mais do que ações e desempenho interiores, Dimaggio e Powell (1991) definem 

campo organizacional, como sendo um conjunto de organizações que compõem uma 

determinada área da vida institucional, abrangendo clientes, fornecedores, 

concorrentes e agências reguladoras.  As empresas estão sujeitas às dinâmicas de 

forças competitivas e institucionais, as organizações estão inseridas em ambientes 

cada vez mais complexos. Em tais condições, o sucesso, muitas vezes, pode vir a 

depender de como a empresa efetivamente lida com governos, grupos de interesses, 

ativistas e o público em geral (SANCHES, 1997). 

Há outra definição a respeito de campo organizacional, que complementa o que 

foi dito anteriormente, segundo Carvalho e Vieira (2003), um campo organizacional 

“pode indicar que o desempenho ou a trajetória de uma organização, ou de um grupo 

de organizações, estão vinculados às diretrizes valorativas e normativas dadas pelos 

atores externos, que se nos inserem diferentes níveis das organizações, afetando sua 

política e estrutura” Carvalho e Vieira, (2003, p. 12). 

Pelo fato do campo organizacional englobar interna e externamente o 

desempenho empresarial, quando uma empresa passa a ter ações sustentáveis, 

acaba refletindo de maneira coletiva em ações positivas para o bem do meio ambiente. 

A expansão da consciência coletiva com o meio ambiente, e a complexidade 

das atuais demandas ambientais, que a sociedade repassa às organizações, induz a 

um novo posicionamento por parte das organizações em face de tais questões 

(TACHIZAWA, 2002). 

De acordo com Hall e Vredenbrug (2003) as empresas, em geral, devem 

implementar estratégias que integrem as necessidades de inovação e de 

desenvolvimento sustentável, de modo a atender as questões econômicas, e também 

as sociais e ambientais, sendo essa uma fonte de vantagem competitiva e de criação 

de valores das atividades oferecidas por estas empresas. 
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Observa-se que as empresas, gradativamente, estão se institucionalizando 

sustentavelmente, aliado ao fato de que a população atual, também se preocupa com 

sustentabilidade, e exige comportamentos e ações que remetam atitudes sustentáveis 

dentro e fora das organizações, há algum tempo, a procura por empresas, socialmente 

responsáveis ganhou força por parte da população e consequentemente por parte dos 

investidores. O trabalho de Caldas, Tambosi Filho e Vieira (2014) ilustra esse tipo de 

cenário. 

 Porém, como saber quais empresas contemplam ações voltadas à 

sustentabilidade? Diante desta questão, surgiu a necessidade de criar um índice, que 

remetesse a este cenário sustentável e unisse, de alguma forma, as empresas que se 

preocupam, com a sustentabilidade e que estão de fato, engajadas, em inserir, em 

seus processos, ações ecologicamente corretas .Em dezembro de 2005, surgiu o ISE 

– Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

2.4. ISE – ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 

O ISE foi criado para contemplar as empresas que se destacam, em termos de 

responsabilidade social, e para ser referência no desempenho das ações deste tipo 

de empresa, estimulando boas práticas. O ISE reflete o desempenho, de uma carteira 

composta por ações comprometidas com a responsabilidade social. 

Em 1 de dezembro de 2005, a Bovespa em conjunto com a Associação 

Brasileira  das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) , 

Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID), Associação dos Analistas 

e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC), International Finance Corporation (IFC), Instituto 

ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social, e Ministério do Meio Ambiente 

decidiram reunir esforços, para criar um índice de ações, que fosse um referencial 

para os investimentos, socialmente responsáveis, qual seja  ISE – Indice de 

Sustentabilidade Empresarial (B3 ,2018). 

  A Bolsa é responsável pelo cálculo, pela gestão técnica do índice, e por sua 

divulgação em tempo real. 
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 O Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (CES-

FGV), por sua vez, é responsável, por desenvolver os critérios de seleção, preparar e 

enviar os questionários às empresas, tabular e classificar empresas de acordo com 

os critérios aprovados.  

Criado no ano de 2005, conforme já mencionado, o ISE reúniu, em sua primeira 

carteira 33 ações, de 28 empresas, de 12 setores da economia. Essas foram 

selecionadas entre as 63, que responderam a um questionário distribuído pelos 

organizadores do índice. No total, 121 companhias responsáveis pelas 150 ações, 

mais negociadas na Bovespa, receberam os questionários (B3 ,2018). 

As dimensões, econômico-financeiras, sociais e ambientais das empresas, 

foram abordadas no questionário, a partir de quatro conjuntos de critérios: Políticas 

(indicadores de comprometimento); Gestão (indicam planos, programas, metas e 

monitoramento); Desempenho (indicadores de performance); e Cumprimento Legal 

(avaliam o cumprimento de normas nas áreas de concorrência, consumidor, 

trabalhista, ambiental, entre outras) (B3 ,2018). 

A estrutura de avaliação do questionário, divide-se em dimensões econômico-

financeira, social e ambiental, que formam o tripé do TBL, mais governança 

corporativa, aspectos gerais e natureza do produto.  

Para participarem do índice as empresas devem atender a alguns critérios. 

Segundo os dados da B3 (2018) integrarão a carteira do ISE as ações que 

atenderem cumulativamente aos critérios a seguir: 

a) Ser uma das 150 ações, com maior índice de negociabilidade, 

apurado nos doze meses anteriores a reavalização. 

b) Ter sido negociada em pelo menos 50%, dos pregões ocorridos nos 

doze meses anteriores à formação da carteira. 

c) Atender aos critérios de sustentabilidade referenciados pelo 

conselho do ISE.  

 

Cumpre ressaltar que companhias que estejam sob regime de 

recuperação judicial, processo familiar, situação especial ou ainda 
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tenham sofrido ou estejam sob prolongado período de suspensão de 

negociação, nao integram o ISE. 

Os critérios de exclusão, de acordo com dados da  B3 (2018) são os seguintes: 

a) Uma ação será excluída do índice, nas reavaliações periódicas, se deixar 

de atender a qualquer um dos critérios de inclusão  

b) Se, durante a vigência da carteira, a empresa emissora entrar em regime 

de recuperação judicial, ou falência, as ações de sua emissão serão 

excluídas da carteira do índice. No caso de oferta pública, que resultar em 

retirada de circulação de parcela significativa de ações de mercado, suas 

ações serão excluídas da carteira. Nessas eventualidades, serão efetuados 

os ajustes necessários para garantir a contribuição do índice  

c) Se, durante a vigência da carteira, ocorrer algum acontecimento, que altere, 

significativamente, os níveis de sustentabilidade e responsabilidade social, 

poderão ser excluídos da carteira 

Podemos perceber que a criação do ISE, de certa forma, auxilia os investidores, 

que querem acompanhar o retorno de empresas sustentáveis, e ainda estimula o 

investimento nas organizações comprometidas com a responsabilidade social, 

econômica e financeira. 

 

2.5. ESTUDOS ATUAIS SOBRE O TEMA DA DISSERTAÇÃO 

 

O fato do ISE unir estas empresas, facilitou a busca e identificação dos 

assuntos e empresas voltadas a este tema. Assim como, o incentivo a cientistas e 

acadêmicos realizarem estudos a respeito de sustentabilidade, para nutrir-se de novos 

conhecimentos.  

O Quadro 1 mostra alguns artigos referentes a estudos realizados com foco 

nas empresas participantes do ISE, mostra ainda seus respectivos resumos e devidos 

resultados, utilizados como uma das bases de leitura para embasar o atual estudo. 

Os estudos dos autores Macedo Souza; Cipola (2007) e Kzuam; Sergio Oliveira 

e Atamanzuk (2015) mostram de modo geral, de acordo com as análises efetuadas, 

que não foram econtradas diferenças significartivas em relação aos índices, períodos 
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e empresas analisadas. As comparações foram efetudas entre empresas participantes 

do ISE e empresas não participantes  

Assim como Costa (2007), Cesar e Silva Junior (2008) e Machado; Machado e 

Corrar (2009), também constataram que a participação no ISE não influenciou o 

desempenho financeiro, na comparação dos índices contábeis das empresas e no 

mercado de ações.  

De acordo com os estudos de Rossi e Junior (2009), constatou-se que os 

benefícios das empresas pertencentes ao ISE foram superiores aos seus 

investimentos para aderir a ele.  

Na mesma linha de raciocínio e análise, Rocha (2007) e Dias (2007), também 

constataram valorização das empresas após adesão ao ISE. Já Teixeira , Nossa e 

Funchal (2011) estudando uma outra vertente, em relação ao tema, verificaram que 

empresas participantes do ISE reduziram o endividamento e o risco.  

E por fim Nunes; Teixeira, Nossa e Galdi (2009) verificaram que o tamanho e o 

setor das empresas influenciam a adesão ao ISE.   

De modo geral, analisando as conclusões dos nove estudos citados, observou-

se que em quatro delas, foi relatado, que a adesão ao ISE não afetou de forma 

significativa os resultados das empresas, ou seja, não pontuaram nenhuma vantagem, 

financeira na participação do ISE. Notou-se também, uma pequena predominância de 

retornos anormais, redução de endividamento, mitigação de riscos. 

Quadro 1   - Trabalhos relacionados ao ISE 

Título  Autores  Resultados  

Analise comparativa do 

desempenho contábil-

financeiro de empresas 

socialmente responsáveis 

Macedo Souza, Souza e Cipola 

(2007) 

Comparou-se o comportamento de 

empresas socialmente responsáveis 

com outras pertencentes aos seus 

respectivos setores, listadas, entre as 

Melhores e Maiores da Revista 

Exame de 2006.Não se observaram 

diferenças significativas, nos índices 

analisados entre grupos de empresas. 

Desempenho do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial 

Machado, Machado e Corrar 

(2009)  

O objetivo foi averiguar se a 

rentabilidade média do ISE é 

estatisticamente igual à rentabilidade 
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(ISE) da Bolsa de Valores de 

São Paulo  

dos demais índices da BOVESPA. 

Concluiu que não há diferença 

significativa 

Títulos Autores Resultados 

What is the value of 

corporate social 

responsibility? An answer 

from Brazilian sustainability 

index  

Rossi Júnior (2009) 

 

 

 

Analisou-se a gestão social 

responsável de empresas brasileiras 

não financeiras. Os resultados 

confirmam que os benefícios de 

políticas sociais responsáveis são 

superiores aos gastos na adoção de 

tais políticas. 

 

Análise das variáveis que 

influenciam a adesão das 

empresas ao índice 

BM&FBOVESPA de 

sustentabilidade empresarial  

Nunes, Teixeira, Nossa e Galdi 

(2009)  

 

Comprovou-se que, o tamanho das 

empresas e o setor de atividade são 

determinantes e influenciam a adesão 

das empresas ao ISE. Variáveis como 

localização, concentração acionária, 

propriedade estatal, estatisticamente, 

não influenciam a inclusão no ISE. 

A relação entre a 

responsabilidade social e 

ambiental com o 

desempenho financeiro: um 

estudo empírico na 

BOVESPA no período de 

1999 a 2006  

César e Silva Júnior (2008)  Investigou-se a relação entre o 

desempenho social e ambiental e o 

financeiro das empresas com ações 

negociadas na Bovespa. Constatou-

se que tanto (ROA) quanto (ROE) não 

têm relação com os indicadores 

ambientais das empresas, porém têm 

relação, estatisticamente, significante 

com os indicadores sociais internos e 

externos.  

 

Perfil das empresas que 

compõem o ISE e a visão 

panorâmica dos reflexos da 

adesão ao índice: um estudo 

multicaso  

Rocha (2007)  Teve como objetivo principal 

demonstrar os reflexos da adesão ao 

ISE nas empresas integrantes do 

índice. Constatou que a adesão ao 

ISE trouxe valorização das empresas 

pelos investidores. 

 

 



28 

 

 

Fonte: Autora 

 

        Este estudo, assim como alguns dos demais trabalhos, citados no quadro 1, 

tiveram como objetivo investigar as enventuais diferenças, em termos de rentabilidade 

e preço de ações entre empresas participantes e não participantes do ISE – Indice de 

Sustentabilidade Empresarial e utilizaram os indicadores financeiros para indicar os 

resultados. 

E para evidenciar as informações deste estudo, e, conforme definido nos 

objetivos específicos deste trabalho, também utilizaremos os índices financeiros, para 

a base de cálculos dos números apresentados pelas empresas escolhidas.  

2.6. ÍNDICES FINANCEIROS  

 

Os índices financeiros são ferramentas utilizadas para fazer análise de 

determinadas empresas, correspondam à realidade, são mecanismos, que permitem 

gerar informações financeiras relevantes sobre uma determinada situação. 

Índice é a relação, entre contas ou grupo de contas, das demonstrações 

financeiras, que visa a evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou 

 

 

 

Títulos Autores Resultados 

Índice de Sustentabilidade 

Empresarial e retorno ao 

acionista: um estudo de 

evento  

Dias (2007)  Buscou identificar se a entrada das 

empresas no ISE criou valor para 

acionista.Comprovou que em datas 

próximas a adesão do ISE, houve 

criação anormal de valor para o 

acionista. 

O perfil financeiro das 

empresas aderentes e não 

aderentes ao Índice de 

Sustentabilidade Empresarial 

na BOVESPA  

Kuzma, Sergio Oliveira, 

Atamanczuk (2015)  

Buscou-se identificar a diferença do 

perfil econômico financeiro entre 

empresas participantes e não 

participantes do ISE.Constatou-se 

que não há diferença entre os grupos 

no porte e no volume financeiro 

movimentado pelas organizações  
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financeira de uma empresa“ (JÚNIOR , BEGALLI, 2002, p. 235). 

 E mediante à situação problema deste estudo, que é investigar a situação 

empresarial de determinadas empresas, em um determinado período de tempo, 

nortear os apontamentos e valores calculados e, assim, chegar aos resultados pré-

estrabelecidos. 

Os índices utilizados neste estudo são o ROI, Ebtida/ Ativo e Ebtida /Receita 

líquida que indicam a situação financeira da empresa e utilizam, principalmente, o 

Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício como fonte de 

informações. 

O indicador ROI, segundo Assaf Neto (2009), serve para avaliar o retorno 

produzido, pelo total dos recursos aplicados por acionistas e credores nos negócios. 

De acordo com Wernke (2008), “o interesse por este indicador deve-se ao fato de que 

ele combina fatores de lucratividade (como receitas, custos e investimentos) e os 

transforma em taxa percentual.   

O ROI (Retorno sobre Investimento) possibilita averiguar se as empresas estão 

ganhando mais dinheiro, com cada investimento realizado, quanto maior o percentual 

melhor é   o ROI, maior o investimento e melhor o ganho. 

Já o indicador EBITDA (Earning before interest, taxes, depreciation and 

amortization), no Brasil denominado como LAJIDA (Lucro antes do pagamento de 

Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), de acordo com Vasconcelos (2002) é 

um misto de indicador de desempenho econômico-financeiro e base para avaliação 

de empresas. Por se tratar de uma medida, essencialmente, operacional na apuração 

do EBITDA, não são incluídos os resultados financeiros.  

O EBITDA representa a capacidade operacional de geração de caixa de uma 

empresa Vasconcelos, Assaf Neto (2002, p. 207) destacam que quanto maior o 

EBITDA, mais eficiente será a formação de caixa proveniente das operações e 

consequentemente, a capacidade de pagamento aos proprietários de capital e 

investimentos demonstrados pela empresa. 

Vasconcelos (2001, p. 8) diz que o analista não pode privar-se do uso de outras 

técnicas de análise, como a análise horizontal (temporal), a cruzada (entre 

congêneres) e a análise estática, em que o próprio conceito de EBITDA pode ser 

utilizado na composição de indicadores, apresenta em seu estudo indicadores 
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estáticos construídos com base no EBITDA, que é o caso do EBITDA/ATIVO e 

EBITDA/Receita líquida.  

O EBITDA/ATIVO é um indicador de desempenho que permite monitorar 

elementos de gestão estratégicos, comportamento das vendas custos e alocação de 

ativos operacionais.Assim como o EBITDA/Receita líquida que mostra lucratividade 

operacional no seu negócio. Tanto um como outro quanto maior o índice, melhor 

performance financeira. 
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3. METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Neste capitulo, serão apresentados e descritos os procedimentos 

metodológicos utilizados para a realização deste estudo, ou seja, como o estudo se 

classifica, qual a metodologia utilizada, como foi a coleta de dados e como os dados 

foram tratados. 

3.1. ABORDAGEM DO ESTUDO  

 

A abordagem escolhida, foi o método quantitativo e sua classificação é 

descritiva, pois de acordo com (VERGARA ,2004), aplicaram-se testes estatísticos 

aos dados coletados das empresas analisadas.  

Os dados coletados referem-se a informações quantitativas, e foram tratados 

por meio de comparações, desta mesma natureza, a partir das análises estatísticas, 

que propõem expor características a respeito da performance contábil-financeira das 

empresas escolhidas para análise. 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a seleção da amostra, optou-se pela amostra intencional e não 

probabilística. Segundo Beuren (2008), a seleção é realizada de forma subjetiva a 

partir do julgamento do estudodor.  

A opção pela amostra não probabilística ocorreu em função da intenção de 

considerar alguns aspectos relevantes para o estudo. Amostras probabilísticas, 

segundo Marconi e Lakatos (2001), são aquelas que não utilizam a forma aleatória de 

seleção. De acordo com as autoras, este tipo de amostragem não pode ser objeto de 

certos tipos de tratamento estatístico, o que diminui a possibilidade de inferir para o 

todo, os resultados obtidos para a amostra 

Foram utilizados, como fonte de dados, os relatórios contábeis divulgados pelas 

empresas, via Internet, relativos à prestação de contas do ano de 2013 a 2017. 

Também foram utilizados os relatórios divulgados pela B3, referentes à evolução do 
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valor das ações no ano de 2013 a 2017. Todos os relatórios contábeis citados foram 

coletados da Internet, possuindo um padrão semelhante.Tanto para as empresas 

listadas no ISE como para as empresas não listadas, todas as informações foram 

coletadas da internet. 

As empresas, objeto de estudo são dos seguintes setores: Energia, Alimentos, 

Telefônia, Madeira/Tinta e Papel e Celulose.Para cada setor, escolheram –se duas 

empresas uma que faz parte do ISE e outra que não faz parte.  

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Para análise dos dados, foi realizado um teste de comparação de médias. 

Dadas as características da amostra, a técnica estatística de análise utilizada para a 

comparação, foi o teste de comparação, de médias não paramétrico Mann-Whitney. 

Segundo Dancey e Reidy (2006), quando as condições para comparação, pelos testes 

paramétricos não são satisfatórias, devem-se utilizar testes não paramétricos.  

A consideração ou não de um grupo de dados, como sendo paramétricos, está 

relacionada à homogeneidade e à distribuição normal das amostras, condicionada 

também pelo número total de sujeitos analisados.  

Uma vez que a amostra é pequena, composta por menos de 30 participantes, 

assumiu-se a condição da não normalidade, da distribuição dos dados e optou-se, 

pela utilização de uma metodologia não paramétrica.  

Como se trata da elaboração de comparação entre dois grupos de sujeitos, um 

grupo de empresas aderentes ao ISE e outro não aderente, o teste adequado é o de 

Mann-Whitney.  

O referido teste, de acordo com Dancey e Reidy (2006), faz a comparação entre 

os grupos considerando o ordenamento das variáveis analisadas. A apresentação e 

discussão dos dados obtidos, tanto pelos índices financeiros e demais indicadores, 

são apresentados na próxima seção. 

Para o cálculo dos índices, foram utilizados os dados primários, colhidos das 

Demonstrações Contábeis, tanto das empresas socialmente responsáveis, que 
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compõem o ISE, como das empresas que não participam do ISE. 

QUADRO  2 – Dados gerais das empresas analisadas 

 

Fonte: Autora 

 

3.4. HIPÓTESE 

 

A organização de uma investigação em torno de hipóteses constitui a melhor 

forma de conduzir com ordem e rigor. As hipóteses apontam o caminho da procura, 

fornecendo um fio condutor a investigação e fornecendo o critério para a recolha de 

dados que confrontará as hipóteses com a realidade. 

Considerando o objetivo do estudo foram formuladas as seguintes hipóteses:  

H1: As empresas que estão no ISE, têm um índice EBITDA/ATIVO, maior do 

que as empresas que não estão. 

H2: As empresas que estão no ISE, têm um índice EBITDA/RECEITA LÍQUIDA, 

maior do que as empresas que não estão. 

H3: As empresas que estão no ISE, têm um índice ROI, maior do que as 

empresas que não estão. 

H4: As empresas que estão no ISE, têm a cotação das ações maior do que as 

empresas que não estão. 

 

 

 

  

 

 

SETOR EMPRESAS PARTICIPANTES DO ISE EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES DO ISE ROI EBITDA/ATIVO EBITDA/RECEITA LÍQUIDA 

Energia AES ELETROPAULO ENERGISA

Alimentos BRF JBS

Telefonia TIM TELEF

Madeira/Tinta DURATEX EUCATEX

Papel e Celulose KLABIN CELULOSE IRANI

ÍNDICES CALCULADOS
COTAÇÃO DAS AÇÕES 

Perído de 2013 a 2017



34 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

    Como proposto, realizaram-se, os testes de médias dos índices, 

Ebtida/Ativo, Ebtida/Receita liquida, ROI e Cotação das ações no período de 2013 a 

2017, das empresas pertencentes ao ISE AES Eletropaulo, BRF, TIM, Duratex e as 

que não pertencem Klabin, Energisa, JBS , Telef ,Eucatex , Celulose Irani. 

4.1. RESULTADO DO EBITDA /ATIVO 

 

O primeiro teste realizado foi para comprovar a hipótese H1, ou seja, verificar 

se as empresas, que estão no ISE, têm um índice EBITDA/ATIVO, maior do que as 

empresas que não estão, antes de realizar o teste de diferença de médias, foi 

necessário, verificar se os dados eram normais, dessa forma, como se tratava de uma 

amostra pequena (menor que 30), optou-se pela aplicação do teste Shapiro-Wilk.  

Para esse teste, a hipótese nula (H0) é que os dados têm distribuição normal 

(significância: p-value > 0,05) e a hipótese alternativa (H1) é de que os dados não têm 

distribuição normal (significância: p-value < 0,05).  

Na tabela 1, é possível verificar os resultados encontrados para o teste Shapiro-

Wilk, em relação ao EBITDA/ ATIVO, dos anos de 2013 até 2017, para empresas 

participantes do ISE e empresas não participantes ISE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Teste de normalidade EBITA/ATIVO 
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 Ano ISE 
Shapiro-Wilk 

Decisão  
Estatística df p-value 

Média 

2013 

Sim (0) 0,593 5 0,001 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,952 5 0,752 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2014 

Sim (0) 0,658 5 0,003 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,928 5 0,581 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2015 

Sim (0) 0,633 5 0,002 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,931 5 0,606 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2016 

Sim (0) 0,598 5 0,001 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,581 5 0,000 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2017 

Sim (0) 0,582 5 0,000 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,757 5 0,034 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo (2018) 

 

A tabela 1 demonstra o teste de normalidade para os dados do EBITDA/ 

ATIVO do período de 2013 a 2017. Considerando o resultado do p-value deste teste, 

verificou-se que, com exceção aos dados das empresas, não participantes do ISE, 

nos anos de 2013, 2014 e 2015 que é possível aceitar a H0, de que os dados 

possuem distribuição normal (p-value > 0,05), isso não é possível em relação aos 

anos de 2016 e 2017 (p-value < 0,05).  

Diante dessa situação, na qual não é possível aceitar a H0 de que todos os 

dados são normais, a diferença de médias será obtida através do teste de Mann-
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Whitney, ou seja, um teste não-paramétrico. Nesse teste H0 é de que as médias são 

iguais (significância: p-value > 0,05) e a H1 é de que as médias não são iguais 

(significância: p-value < 0,05). 

Na Tabela 2, é possível verificar os resultados encontrados, de diferença de 

média em relação ao EBITDA / ATIVO dos anos de 2013 até 2017, comparando a 

média para empresas participantes do ISE e empresas não participantes ISE. 

 

Tabela 2 - Teste de diferença de média EBITDA/ATIVO 

 

Ano Teste p-

value 

Decisão 

2013 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,0561 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2014 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,690 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2015 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,690 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2016 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,421 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2017 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,841 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo (2018) 
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A tabela 2 demonstra o teste de Diferença de médias entre o EBITDA/ATIVO 

de 2013 a 2017, para empresas participantes ISE e empresas não participantes do 

ISE.  

Considerando o resultado do p-value, deste teste, verifica-se que não é 

possível, rejeitar a H0 de que as médias são iguais (p-value > 0,05); portanto, não é 

possível, afirmar que existe diferença de média no EBITDA/ATIVO das empresas 

participantes do ISE e as não participantes ISE, no período de 2013 a 2017, portanto 

a H1 não se confirma. 

 

4.2. RESULTADO DO EBITDA /RECEITA LÍQUIDA 

 

O Segundo teste realizado, deste estudo, foi o teste de diferença de médias do 

EBITDA/RECEITA LIQUIDA das empresas, escolhidas, referente à hipótese H2, o 

procedimento utilizado foi o mesmo do teste anterior, ou seja, primeiramente, realizou-

se o teste de normalidade de dados Shapiro-Wilk.   

Na Tabela 3, é possível verificar os resultados encontrados para o teste 

Shapiro-Wilk, em relação ao EBITDA Receita Líquida dos anos de 2013 até 2017 para 

empresas participantes ISE e empresas não participantes do ISE. 
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Tabela 3 - Teste de normalidade EBITDA /Receita Líquida 

 

Ano ISE 
Shapiro-Wilk 

Decisão  
Estatística Df p-value 

Média 

2013 

Sim (0) 0,637 5 0,002 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,624 5 0,001 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2014 

Sim (0) 0,666 5 0,004 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,830 5 0,139 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2015 

Sim (0) 0,669 5 0,004 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,993 5 0,989 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2016 

Sim (0) 0,799 5 0,079 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,690 5 0,007 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2017 

Sim (0) 0,697 5 0,009 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,766 5 0,041 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo (2018) 

 

 A tabela 3 demonstra o teste de Normalidade para os dados do EBITDA/ 

Receita Líquida do período de 2013 a 2017. 

Considerando o resultado do p-value deste teste, verificou-se, com exceção, 

dos dados das empresas não participantes do ISE, nos anos de 2014 e 2015, e as 

empresas participantes do ISE no ano de 2016, que é possível aceitar a H0 de que 
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os dados, possuem distribuição normal (p-value > 0,05), isso não é possível em 

relação aos demais dados (p-value < 0,05).  

 

Mediante este resultado e seguindo o mesmo raciocínio do teste anterior, de 

que a diferença de médias em relação ao EBITDA/Receita Líquida, para empresas 

participantes ISE e empresas não participantes do ISE, deverá ser obtida através do 

teste de Mann-Whitney.  

Na Tabela 4, é possível verificar os resultados encontrados desta diferença, de 

média em relação ao EBITDA/Receita Líquida dos anos de 2013 até 2017, 

comparando a média para empresas participantes do ISE e empresas não 

participantes. 

 

Tabela 4 - Teste de diferença de média do EBITDA pela Receita Líquida 

 

Ano Teste 
p-

value 
Decisão 

2013 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,548 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2014 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,548 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2015 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,548 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2016 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,310 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2017 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,690 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo (2018) 
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A tabela demonstra o teste de médias entre o EBITDA/Receita Líquida de 2013 

a 2017, para as empresas participantes e não participantes do ISE. Considerando o 

resultado do p-value desse teste, verifica-se, que também não é possível rejeitar a H0 

de que as médias são iguais (p-value > 0,05), portanto, não é possível afirmar que 

existe diferença de média no EBITDA Receita Líquida, das empresas participantes 

ISE e empresas não participantes do ISE no período de 2013 a 2017, portanto H2 não 

se confirma. 

 

4.3. RESULTADO DO ROI 

 

O ROI foi o ultimo índice a ser testado, ele corresponde à hipótese H3, para 

ele, assim como para os demais índices, realizou-se o teste de normalidade de dados 

Shapiro-Wilk primeiramente.  

Na Tabela 5, é possível verificar os resultados encontrados para o teste 

Shapiro-Wilk, em relação ao ROI dos anos de 2013 até 2017, para empresas 

participantes do ISE e empresas não participantes ISE. 
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Tabela 5 - Teste de normalidade ROI 

 

Tabela 

5: o 
ISE 

Shapiro-Wilk 
Decisão  

Estatística Df p-value 

Média 

2013 

Sim (0) 0,932 5 0,607 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,991 5 0,982 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2014 

Sim (0) 0,801 5 0,082 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,744 5 0,026 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2015 

Sim (0) 0,916 5 0,507 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,895 5 0,382 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2016 

Sim (0) 0,707 5 0,011 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,908 5 0,456 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2017 

Sim (0) 0,757 5 0,035 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,658 5 0,003 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do estudo (2018) 

 

A tabela 5 demonsta o teste de Normalidade para os dados do ROI do período 

de 2013 a 2017.Considerando o resultado, do p-value desse teste, verificou-se que 

também não é possível aceitar a H0 de que os dados possuem distribuição normal (p-

value > 0,05) para todos os dados, portanto, a diferença de médias, em relação ao 

ROI para empresas participantes ISE e empresas não participantes do ISE deverá ser 

obtida através do teste de Mann-Whitney. 
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Na Tabela 6, é possível verificar os resultados encontrados de diferença de 

média em relação ao ROI dos anos de 2013 até 2017, comparando a média para 

empresas com ISE e empresas sem ISE. 

 

Tabela 6 - Teste de diferença de média ROI 

 

Ano Teste 
p-

value 
Decisão 

2013 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,690 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2014 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,841 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2015 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,841 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2016 

Mann-Whi 

tney (comparação das 

médias entre as categorias 

ISE) 

0,690 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2017 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,421 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo (2018) 

 

A tabela 6 demonstra o teste de diferença de médias entre o ROI de 2013 a 

2017, para empresas participantes ISE e empresas não participantes do ISE. Chegou-

se à mesma conclusão de que, considerando o resultado do p-value deste teste, 

verifica-se que não é possível, rejeitar a H0 e que as médias são iguais (p-value > 

0,05), portanto, não é possível, afirmar que existem diferenças de médias no ROI das 

empresas participantes ISE e empresas não participantes do ISE no período de 2013 

a 2017, portanto H3 não se confirma. 
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4.4. RESULTADO DA COTAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES  

 

O teste da cotação anual das ações das empresas representa a hipótese H4, e 

seguiu o mesmo padrão dos índices já calculados, anteriormente, realizou-se o teste 

de normalidade de dados Shapiro-Wilk  na Tabela 7 ,é possível verificar os resultados 

encontrados, em relação a Cotação Anual dos anos de 2013 até 2017, para empresas 

participantes do ISE e empresas não participantes. 
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Tabela 7 - Teste de normalidade cotação das ações 

 

Ano ISE 
Shapiro-Wilk 

Decisão  
Estatística Df p-value 

Média 

2013 

Sim (0) 0,978 5 0,923 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,847 5 0,184 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2014 

Sim (0) 0,911 5 0,473 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,859 5 0,223 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2015 

Sim (0) 0,908 5 0,457 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,993 5 0,988 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2016 

Sim (0) 0,697 5 0,009 
Rejeitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,880 5 0,311 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Média 

2017 

Sim (0) 0,959 5 0,799 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Não (1) 0,887 5 0,342 
Aceitar a H0 de que a 

distribuição é normal 

Fonte: Elaborado pela autora ,com dados do estudo (2018) 

 

Considerando o resultado do p-value deste teste, verifica-se que não é possível 

aceitar a H0 de que os dados possuem distribuição normal (p-value > 0,05), para todos 

os dados, portanto, a diferença de médias em relação à Cotação Anual para empresas 

participantes ISE e empresas não participantes do ISE será obtida através do teste de 

Mann-Whitney.  
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Na Tabela 8, é possível verificar os resultados encontrados de diferença de 

média em relação à Cotação Anual dos anos de 2013 até 2017, comparando a média 

para empresas com ISE e empresas sem ISE. 

 

Tabela 8 - Teste de diferença de média das cotações das ações 

Ano Teste 
p-

value 
Decisão 

2013 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,690 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2014 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,310 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2015 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0, 310 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2016 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

0,690 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

2017 

Mann-Whitney (comparação 

das médias entre as 

categorias ISE) 

1,000 
Aceitar a H0 de que as 

médias são iguais 

Fonte: Elaborado pela autora,com dados do estudo (2018) 

 

A tabela 8 demonstra o teste de normalidade para os dados da Cotação Anual 

do período de 2013 a 2017 .Considerando o resultado do p-value deste teste, verifica-

se que também não é possível rejeitar a H0 de que as médias são iguais (p-value > 

0,05), portanto não é possível afirmar que existe diferença de média na Cotação Anual 

das empresas participantes ISE e empresas não participantes do ISE no período de 

2013 a 2017, por fim, H4 não se confirma, assim como os quatro itens testados nesta 

estudo.    
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4.5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados dos testes, de acordo com as tabelas, e considerando a amostra 

utilizada na pesquisa, mostra que não existe diferença de média, em relação aos 

índices calculados e nem nas cotações de ações. 

Tanto a margem EBITDA /ATIVO, como EBITDA / Receita líquida e o ROI das 

empresas participantes do ISE, apresentaram desempenho semelhante em relação 

às empresas que não participam do ISE, tanto os retornos operacionais sobre os 

ativos totais, como a lucratividade operacional do negócio e o ganho de dinheiro, em 

cada investimento realizado, das empresas do ISE, comportam-se de forma 

semelhante às empresas não participantes, do ISE, e que pertencem ao mesmo setor. 

Em relação aos resultados obtidos, com a cotação das ações, o comportamento 

seguiu a mesma linha, as cotações das ações das empresas do ISE não são maiores 

do que as empresas não participantes,  

Ao comparar o resultado deste estudo, com o resultado dos demais estudos 

citados no Quadro 1 desta pesquisa , podemos perceber que o desempenho 

financeiro e econômico das empresas do ISE, de modo geral, comportam-se da 

mesma maneira, os artigos desde 2007, contêm os mesmos resultados encontrados, 

neste trabalho, constatou-se, que não há vantagens financeiras e econômica em 

participar do ISE , não podemos dizer que as empresas participantes do ISE, são mais 

rentáveis e financeiramente melhores do que as empresas que não participam, não 

encontrou-se essa diferença. 

Podemos perceber que de modo geral, de acordo com as análises efetuadas,  

não foram econtradas diferenças significativas em relação aos índices, períodos e 

empresas analisadas em relação as empresas participantes do ISE comparadas a 

empresas do mesmo setor , a participação no ISE não influenciou o desempenho 

financeiro, na comparação dos índices contábeis das empresas e no mercado de 

ações , os benefícios das empresas pertencentes ao ISE foram superiores aos seus 

investimentos para aderir a ele , constatou-se a valorização das empresas após 

adesão ao ISE , empresas participantes  reduziram o endividamento e o risco e por 

fim verificou-se que o tamanho e o setor das empresas influenciam a adesão ao índice. 

Deste modo geral podemos dizer que com base nesta pesquisa e nas demais 

citadas, os resultados alcançados nos leva a uma refelxão única de que a participação 
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no ISE para fins econômicos e financeiros não apresenta de forma significativa um 

desempenho atrativo ,não pontua uma vantagem relevante em releção ao quesito 

analisado, apesar de reduzir endividamentos e mitigar riscos.  

. 
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5. CONCLUSÃO 

Ao longo do tempo, a sustentabilidade ganhou força e atualmente ocupa um 

espaço relevante dentro das organizações, passou de status opção para o status 

oportunidade.Percebeu-se que desde a década de 1990 e com o passar dos anos 

continua sendo um tema foco de discução, em eventos, nas empresas e 

consequentemente na academia haja vista a quantidade de artigos, dissertações e 

publicações referenciando sustentabilidade. 

O presente estudo teve por objetivo, investigar no âmbito financeiro econômico, 

se há reflexos positivos, ou seja, se existe um melhor desempenho financeiro e 

econômico na participação do ISE índice de sustentabilidade empresarial, a análise 

das variações entre os exercícios 2013 e 2017, nos índices e cotação de ações, 

considerando a amostra analisada, verificou que de modo geral não há um 

desempenho financeiro e economico significativo. 

Os resultados alcançados, com as análises elaboradas, mostram que as 

empresas socialmente responsáveis comportam-se, semelhantemente as empresas 

que não pertencem ao mesmo grupo, participar ou não do ISE de acordo com a 

amostra analisada não traz um retorno financeiro e econômico relevante. 

 Os resultados sugerem que os clientes das empresas analisadas de certo 

modo não estão muito preocupados com a sustentabilidade ambiental das empresas, 

ao adquirirem produtos ou serviços, visto que se tivessem, dariam preferência as 

empresas que estão no ISE, o que as tornaria mais rentáveis e o desempenho 

financeiro apresentaria outros resultados e os testes efetuados seriam diferentes. 

Participar do ISE, como percebemos é uma prática cada vez mais comum ,para 

o meio ambiente e responsabilidade social, sua inserção dentro das organizações esta 

cada vez mais usual, é uma necessidade de primeira ordem, por se tratar de um tema 

de preocupação mundial, porém financeira e economicamente não traz vantagens 

atrativas para as organizações. 
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Sugestões de pesquisas futuras  

Mediante o que o Donaire disse em 1999, que o retorno das empresas 

sustentáveis realiza-se a longo prazo, analisar empresas que se mantem no ISE 

desde 2005 que foi o ano que ele surgiu, checar se esta teoria se afirma na prática , 

ou seja ,analisar comportamento ecnonomico e financeiro das empresas que estão no 

ISE desde 2005 e se mantem ate hoje. 
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